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RESUMO 

FELSKY, C. E. Compatibilizar as Demonstracoes Contabeis de Acordo com o 
Modelo Governamental - Proposta de Adaptacao a Escrituracao Contabil 
Digital. Grandes mudangas exigem grandes adaptagoes. Mais de que uma simples 
transigao do papel para o meio digital a Escrituragao Contitbil Digital provocara uma 
enorme revolugao nao s6 na forma de se prestar contas ao governo, mas tambem 
funcionara como mola propulsora da classe contabil. A partir da criagao da 
Certificagao Digital e buscando a modernizagao e otimizagao dos processes a 
Receita Federal do Brasil, criou o Sistema Publico de Escrituragao Digital. Este 
processo tern em seu tripe basico a Nota Fiscal Eletronica, a Escrituragao Fiscal 
Eletronica e a Escrituragao Contabil Digital. Propoe-se, neste trabalho, uma analise 
da evolugao da arte contabil atraves do tempo ate o advento do Sistema Publico de 
Escrituragao Digital e a implantagao da Escrituragao Contabil Digital. A metodologia 
utilizada quanto aoestudo foi qualitativa, utilizando o estudo de caso para analisar o 
sistema de informagao atualmente utilizado por uma empresa e sua transigao ao 
novo Modelo Governamental. 

Palavras-chave: Escrituragao Contabil Digital, Demonstragoes Contabeis. 
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1. INTRODUCAO 

Hoje existem formas discordantes na apresentac;ao de informac;oes fiscais, 

onde, para diversos 6rgaos sao enviados a mesma informac;ao, nao havendo, 

integragao alguma. Piorando o cenario, quando o usuario final e a propria Secretaria 

da Receita Federal, que exige diversos demonstratives com a mesma finalidade sob 

diferentes rubricas. 

A partir da criagao da Certificac;ao Digital em 2001 e buscando a 

modernizac;ao dos processes, a Receita Federal do Brasil criou o Sistema Publico de 

Escriturac;ao Digital. Este processo tern em seu tripe basico a Nota fiscal Eletronica, 

a Escriturac;ao Fiscal Digital e a Escriturac;ao Contabil Digital. 

0 Sistema Publico de Escriturac;ao Digital Contabil visa a substituic;ao da 

emissao de livros contabeis (Diario e Razao) em papel pela sua existencia apenas 

digital. Os livros Diarios e Razao serao gerados a partir de urn mesmo conjunto de 

informac;oes digitais. 

Durante muitos anos o governo em suas mais diversas esferas exigiu dos 

contribuintes pessoas jurfdicas diversas declarac;oes para varios 6rgaos diferentes, 

obrigando os contabilistas a preencher por muitas vezes a mesma referencia em 

formularies diferentes. A partir do advento do decreta n° 6.022/2007, da lnstrugao 

Normativa n° 787/2007 com as alterag6es da lnstruc;ao Normativa n° 825, de 21 de 

fevereiro de 2008 (DOU de 28.02.2008), e a lnstruc;ao Normativa n° 926, de 11 de 

margo de 2009 (DOU de 12.03.2009) todas da Receita Federal do Brasil, passara a 

ser obrigat6ria a contabilidade eletronica em urn unico padrao, vindo a substituir 

definitivamente a emissao em papel. 

Como Compatibilizar as Demonstrac;oes Contabeis existentes a nova 

sistematica governamental? 

Em relac;ao a este trabalho de conclusao de curso, buscamos durante todo o 

processo de construc;ao da fundamentac;ao te6rica e no estudo de caso elementos 

para a formac;ao da proposta de adaptac;ao ao novo padrao governamental. 

Neste estudo, visamos orientar a adaptac;ao das atuais Demonstrac;oes 

Contabeis ao novo padrao governamental, tendo como produto final unificar as 

referidas Demonstrac;oes e apresenta-las em modelo unico. 
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Portanto, este trabalho busca atender os seguintes objetivos especificos: 

demonstrar o cenario atual e sua diversificagao de modelos; adequar as rotinas 

existentes ao novo modelo governamental proposto; apresentar modelo consolidado 

com as adaptagoes necessarias. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Nesta fundamentagao te6rica procura-se analisar de forma sucinta, os 

seguintes itens: principais conceitos; modelo governamental, teoria geral de 

sistemas, demonstragao e relat6rios contabeis, livros contabeis, importancia da 

informatica na contabilidade, sistema publico de escrituragao digital, escrituragao 

contabil digital e certificagao digital com base em revisao de literatura atual, 

relevante e ligada diretamente as questoes tecnico-cientfficas colocadas pelo 

projeto. 

Atraves desta fundamentagao busca-se alcangar as bases te6ricas que 

levaram a evolugao natural das pegas contabeis e sua divulgagao desde o papel ate 

o novo formate digital proposto pelo governo. 

2.1. Demonstragoes Contabeis 

Conforme o Dicionario Enciclopedico llustrado Larousse (2006, Vol. 7 p.815), 

"Agao de Demonstrar, de tornar evidente. A verdade de uma lei cientffica, um 

raciocinio, prova". (p.717) "Ciemcia das contas comerciais, com escrituragao da 

Receita e da Despesa". 

0 Autor ARAUJO (2004) diz que: "A contabilidade pode ser definida como o 

sistema de informagao capaz de captar, registrar, reunir, divulgar e interpretar os 

fenomenos avaliaveis monetariamente que afetam as situagoes patrimoniais, 

financeiras e economicas de qualquer entidade". 

De acordo com a Equipe de Professores da FEAIUSP: 

0 Balanc;:o Patrimonial - E a demonstrac;:ao contabil. Tem par finalidade 
apresentar a situac;:ao patrimonial da empresa em dado momenta, dentro de 
determinados criterios de avaliac;:ao par esse, motivo e chamado balanc;:o 
patrimonial. 
A grande importancia do balanc;:o reside na visao que ele da nas aplicac;:oes 
de recursos feitas pela empresa (ativos) conceito e quantos desses 
recursos sao devidos a terceiros (passive) lsso evidencia o grau de 
endividamento, a liquidez da empresa, a proporc;:ao do capital proprio 
(patrim6nio liquido) e outras analises. 
A contabilidade e o grande banco de dados hist6ricos da empresa. 0 
registro sistematico desses dados permite a administrac;:ao conhecer, 
atraves dos saldos das contas, a posic;:ao patrimonial e os resultados 
alcanc;:ados em cada perfodo. Par constitufrem uma valiosa fonte de 
informac;:ao sabre a situac;:ao e o desempenho global da empresa essas 
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demonstra96es costumam ser analisadas par um grande numero de 
agentes externos. (FEA, 2006, p.142-143) 

Para IBRACON (1992, p. 68), "Contabilidade e, objetivamente, urn Sistema de 

lnformac;ao e Avaliac;ao destinado a prover seus usuarios com Demonstrac;oes e 

Analises de natureza economica, financeira, ffsica, e de produtividade, com relac;ao 

a entidade objeto de contabilizac;ao". 

2.1.1 lmportancia da Contabilidade 

A hist6ria da contabilidade e muito antiga, e esta atrelada a necessidade de 

registros do comercio. Tern indicac;ao de que as primeiras cidades comerciais eram 

dos fenicios. 0 exercicio do comercio nao era exclusivo destes, sendo cumprida nas 

principais cidades da Antiguidade. A atividade de troca e vendas dos comerciantes 

semiticos requeria o acompanhamento das variac;oes de seus quando cada 

convenio era efetuado. As trocas de bens e servic;os eram seguidas de registros ou 

relat6rio sabre o acontecimento. No entanto as cobranc;as de impastos, na Babilonia 

ja se faziam com escrituras, ainda que rudimentares. Urn escriba egipcio chegou a 

contabilizar os neg6cios realizados pelo governo de seu pais no ana 2.000 A. C. 

Naquele periodo nao existia credito, as compras, vendas e trocas eram a vista 

e em seguida empregavam-se galhos de arvores assinalados como prova de divida 

ou quitac;ao. 0 desenvolvimento do papiro (papel) e do calamo {pena de escrever) 

no Egito antigo facilitou inacreditavelmente o registro de dados sabre neg6cios. 

Na Republica Romana (200 A. C) as escritas governamentais citavam 

receitas de caixas classificadas em rendas e Iueras, e as despesas compreendidas 

nos itens salarios, perdas e diversoes. Na epoca medieval, houve diversas 

novidades na contabilidade que foram inseridas par governos locais e pela igreja. 

Somente na ltalia que nasce o termo Contabilita. Os comerciantes italianos do sec. 

XIII contribuiram com a introduc;ao da tecnica contabil nos neg6cios privados. Com 

os emprestimos as empresas comerciais e os investimentos em dinheiro 

determinaram o desenvolvimento de escritas especiais que refletissem os interesses 

dos credores e investidores e, tambem fossem uteis aos comerciantes, em suas 

relac;oes com os consumidores e os empregados. 
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A Contabilidade e definida por varies estudiosos como a ciencia que controla 

o patrimonio, conforme definic;ao citada por FRANCO (1996, p.19): "Uma ciencia 

cuja finalidade e estudar e controlar o patrimonio das entidades, a fim de fornecer 

informac;oes sobre sua composic;ao e as suas variac;oes. A sua finalidade se alcanc;a 

atraves do registro de todos os fatos relacionados com a formac;ao, a movimentac;ao 

e as variac;oes do patrimonio administrado". 

lmportante destacar que a Contabilidade nao deixara de exercer o seu papel, 

e sua importancia nas civilizac;oes vindouras, sendo que no futuro seu papel e de 

antever decisoes conforme sustenta a definic;ao: 

A informa9ao contabil nasceu para guardar memoria dos fatos passados, 
mas hoje, mais que nunca, ela avan9a ousadamente em dire9ao ao futuro, 
na busca de antecipar-se a decisoes e visando a resguardar riscos 
eminentes. S6 na materia genuinamente cientffica pode-se realmente 
encontrar seguran9a para determinar os fatores que geram opinioes 
racionais, e a doutrina neopatrimonialista acha-se deveras preocupada com 
a pesquisa e com a implanta9ao de metodologias que reduzem as margens 
de inseguran9a. (LOPES DE SA, 2008, p.65). 

A Contabilidade Gerencial num contexte de mudanc;a, mediante inovac;oes 

tecnol6gicas e organizacionais, onde o que se procura e a atualizac;ao, reciclagem 

do profissional de Contabilidade, a apresentac;ao dos indicadores como fator 

competitive, e busca pela excelencia empresarial pode entender de forma clara na 

citac;ao abaixo: 

As empresas brasileiras nao tiveram acessos aos mercados internacionais 
durante anos e agora, com a abertura econ6mica e a globaliza9ao, 
precisam aprender tudo muito rapidamente. Os executivos, os profissionais 
da Contabilidade e os empresarios brasileiros precisam enfrentar uma 
especie de desafio mental e mudar os modelos tradicionais, paternalistas e 
hierarquicos, que regeram suas organiza96es durante muito tempo. Numa 
economia globalizada, a Contabilidade Gerencial deve estar preparada para 
proporcionar suporte a tomada de decisoes da alta administra9ao da 
empresa. Para exercer essa atividade, alem do conhecimento tecnico 
especifico, o profissional desta area deve buscar a atualiza9ao constante 
nos novos sistemas de gestao. (RAUPP, 2001. p.24) 

2.1.2 Campo de Aplicac;ao da Contabilidade 

Na verdade, o desenvolvimento inicial do metodo contabil esteve intimamente 

associado ao surgimento do capitalismo, como forma quantitativa de mensurar os 
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acrescimos ou decrescimos dos investimentos iniciais alocados a alguma explorac;ao 

comercial ou industrial. 

2.1.3 Finalidade para as quais se usa informac;ao contabil 

De acordo com a FEAIUSP (2006, p.24), "Finalidade de Controle - processo 

para qual a alta administrac;ao certifica-se, de que a organizac;ao esta agindo em 

conformidade com aos pianos e polfticas trac;ados pelos donas do capital e pela 

propria alta administrac;ao". 

2.1.4 Func;oes Contabeis Tipicas 

a) Planificac;ao da Contabilidade 

A escriturac;ao comercial, mecanizada ou nao, deve seguir ordem uniforme 

com a utilizac;ao de livros e papeis adequados, cujos numeros e especie ficam a 

criteria da pessoa juridica (art. 257 do RIR/1999). 

Fazemos os lanc;amentos contabeis par meio de contas, utilizando-nos de urn 

metoda secular e universal denominado "metoda das partidas dobradas". "Todo 

debito corresponde a urn ou mais creditos de igual valor." 

0 lanc;amento deve canter: 

• Conta devedora(s) 

• Conta credora(s) 

• Hist6rico (que e a descric;ao do fato registrado) 

• Valor (es) 

• Data 

b) Escriturac;ao Contabil 

A escrituragao contabil de uma empresa e antes de tudo, uma exigemcia da 
legislagao comercial, tendo em vista os interesses societarios. A legislagao 
do IR (art. 251 do RIR/99) dispoe que a pessoa jurfdica sujeita a tributagao 
com base no lucro real deve manter escrituragao com observancia das leis 
comerciais e fiscais. A qual deve abranger todas as operagoes realizadas 
pela empresa, os resultados apurados em atividades no territ6rio nacional, 
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferido no exterior. 
A escrituragao deve ser completa, em idioma e moeda corrente nacionais, 
em forma mercantil, com individualizagao e clareza, por ordem cronol6gica 
de dia, mes, ano, sem intervalos em branco nem entrelinhas, borraduras, 
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rasuras e mendas e transporte para as marge~s. 
lmporta observa que: 

a) Os registros contabeis devem estar lastreados em documentos 
habeis segundo a sua natureza ou assim definidos em preceitos 
leg a is; 

b) A forma de escrituras suas operac;oes e de livre escolha de cada 
empresa, desde que obedecidos os princlpios e as tecnicas ditadas 
pela contabilidade, nao cabendo ao fisco opinar sobre processes de 
escriturac;ao, os quais s6 ficarao sujeitos a impugnac;ao quando em 
desacordo com as normas e padroes de contabilidade geralmente 
aceitos, ou possam levar a um resultado diferente do legltimo. 

c) Os erros cometidos deverao ser corrigidos por meio de lanc;amentos 
de estorno, transferencia ou complementac;ao. 

d) Os registros contabeis que forem necessaries para a observancia 
de preceitos da Lei Tributaria, relatives a determinac;ao do lucro 
real, quando nao devam, por sua natureza exclusivamente fiscal, 
constar da escriturac;ao comercial, ou forem diferentes dos 
lanc;amentos dessa escriturac;ao, serao feitos no livro de apurac;ao 
do lucro real (LALUR) ou em livros auxiliares. (BARROS, 2007 p. 
73,74). 

c) Elaboragao e lnterpretagao de Relat6rio 

Segundo RIBEIR0(2006, p.19) "A principal finalidade da contabilidade e fornecer 

informac;oes sobre o Patrimonio, informac;6es essas de ordem economica e financeira, que 

facilitam as tomadas de decis6es, tanto por parte dos administradores ou proprietaries como 

tambem por parte daqueles que pretendem investir na empresa". 

2.2. MODELO GOVERNAMENTAL 

Conforme a tradugao do Dicionario Enciclopedico llustrado Larousse (2006, 

val. 15 p.1.760), "Modelo: aquila que serve para ser reproduzido". 

Segundo o Dicionario de Administragao (2004, p.214-215.) define, "Modelo: 

representagao formalizada, e em geral simplificada, da situagao real que se pretende 

estudar, par meio de urn sistema e equagoes, de graficos, de algoritmos, mostrando 

como as variaveis interagem. 0 Modelo destina-se encontrar a solugao 6tima para 

urn problema". 

0 Dicionario Enciclopedico llustrado Larousse (2006, val. 11, p.1220) diz que: 

"Governo: ato ou efeito de dirigir chefia. 0 poder Executivo". 

0 Dicionario de Administragao (2004, p.162) descreve "Governo: conjunto de 

entidades, 6rgaos e pessoas que exercem a administragao publica, dirigindo o 

estado". 
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2.2.1 Administragao Publica 

Segundo GASPARI (2003), pode-se definir Administragao Publica: 

Conjunto coordenado de fun<;oes que visam a boa gestao da "Res Publica" 
(ou seja, da coisa publica) de modo a possibilitar que os interesses da 
sociedade sejam alcan<;ados entre os diversos conceitos apresentados, 
pode-se ver que a administra<;ao publica engloba tudo o aparelhamento do 
estado, preordenado a realiza<;ao de seus servi<;os, que buscam a 
satisfa<;ao das necessidades coletivas. (GASPARI, 2003, p. 59.) 

2.3 TEORIA GERAL DE SISTEMAS 

A Teoria Geral de Sistemas vern sendo estudada pelo bi61ogo alemao Ludwig 

von Bertalanffy desde meados do seculo XX. Esta baseada na enfase da inter

relagao e interdependencia entre os componentes que formam um sistema que e 

visto como uma totalidade integrada, sendo impossivel estudar seus elementos 

isoladamente. 

REZENDE apud CHIAVENATO: os pressupostos basicos da Teoria Geral de 

Sistemas sao: 

- existe uma nftida tendencia para integra<;ao nas varias ciencias naturais e 
sociais; 
- essa integra<;ao parece orientar-se rumo a uma teoria dos sistemas; 
- os campos nao ffsicos do conhecimento cientffico, especialmente as 
ciencias sociais; 
- essa teoria de sistemas, ao desenvolver princfpios unificadores que 
atravessam verticalmente os universes particulares das diversas ciencias 
envolvidas, aproxima-nos do objetivo da unidade da ciencia; 
- isso pode levar a uma integra<;ao muito necessaria na educaqao cientffica. 
(REZENDE, 2003, p. 27 ). 

Conforme REZENDE apud CHIAVENATO: 

A teoria de sistemas penetrou rapidamente na teoria administrativa par duas 
razoes: 

- necessidade de integra<;ao maior das teorias que precedem, esfor<;o 
tentado com consideravel sucesso pela aplica<;ao das citmcias do 
comportamento; 

- a tecnologia da informa<;ao trouxe imensas possibilidades de 
desenvolvimento e operacionaliza<;ao de ideias que convergiam para uma 
teoria de sistemas aplicada a administra<;ao. 
0 conceito de sistemas nao e uma tecnologia em si, mas e resultants dela. 
(REZENDE, 2003, p. 29 ). 
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2.3.1 Hist6ria da Informatica 

A hist6ria dos computadores e do processamento de dados esta ligada a pre

hist6ria. Existem palavras atuais cujas origens vern do grego ou do latim, tais como 

"abakos" do grego (tabua, prancha); ja no latim temos: digito de "digitus" (dedo), 

calculo de "claculus", deriva calcular e calculadora; computar de "computare". 

Cada vez mais a hist6ria do processamento de dados e do proprio calculo, 

esta ligada a evolugao da vida economica e do pensamento do calculo, com isso 

cada cultura encontrou suas pr6prias solug6es. 

0 avango que vern sendo registrado nos ultimos anos nos recursos de 

informatica disponiveis ao usuario comum proporcionou incriveis ferramentas de 

trabalho, que auxiliam as pessoas e empresas que as utilizam na execugao de suas 

tarefas rotineiras, aliando redugao do tempo gasto a alta confiabilidade dos 

resultados. 

Segundo CATISTI: 

Estamos diante de uma verdadeira revolugao, pois ate bem pouco tempo 
atras, relativamente a hist6ria da humanidade, as invengoes do homem 
serviam para multiplicar ou adaptar a agao dos seus musculos e seus 
sentidos, ampliando-lhes, por exemplo, o poder de alcance da visao pelos 
microsc6pios e telesc6pios, de seus musculos atraves dos mais variados 
tipos de vefculos, prensas e guindastes e outros. (CATISTI, 1999, p.58). 

Pela primeira vez, o homem descobriu como ampliar uma parcela da sua 

capacidade cerebral. Tentou ate ampliar a sua capacidade de raciocinio atraves 

desta descoberta, sem ter, entretanto obtido sucesso. 0 advento dos computadores 

conseguiu ampliar enormemente a velocidade de algumas operag6es de seu 

cerebro, provocando com isso uma revolugao no terreno das inveng6es talvez 

apenas comparada a invengao da roda ou a descoberta do fogo. 

Durante muito tempo, a tecnologia disponivel neste campo era muito cara, e 

as unicas empresas que a utilizavam rotineiramente, eram multinacionais e grandes 

bancos. As multinacionais, pelo seu grande porte e disponibilidade financeira, e os 

grandes bancos, alem dos recursos suficientes ao investimento, pela necessidade, 
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haja vista a enorme quantidade de informagoes manipuladas diariamente. Deve-se 

salientar que a esta epoca, os computadores eram ferramentas grandes e muito 

caras, disponiveis apenas a grandes usuarios e economicamente viavel apenas no 

processamento de uma quantidade muito grande de informagao. 

Este quadro contribuiu para gerar uma imagem de computadores aliados a 

empresas e bancos de grande porte, em geral entidades consideradas idoneas e 

que seria impossfvel lesar o fisco na prestagao de contas. 

No decorrer do tempo, o Fisco, em suas tres esferas, deixou de fiscalizar 

certos procedimentos de empresas informatizadas e, paralelamente a isto, nao se 

atualizou suficientemente para acompanhar as mudangas que ocorreram em fungao 

do grande avango tecnol6gico. 

As empresas privadas saem como sempre a frente do Fisco, pais possuem 

agilidade. Ja o setor publico, possui a agilidade de "urn elefante em uma loja de 

cristais", nao se mobilizando facilmente. 

Atualmente o proprio convfvio diario com a informatica (caixas eletronicos, 

agendas eletronicas, celulares, microcomputadores, redes de relacionamentos) tern 

colocado a baixo a resistencia natural a mudanga, incorporando definitivamente o 

computador no cotidiano. 

2.3.2 Conceitos Genericos de Sistema 

Segundo REZENDE: 

Sao diversos os conceitos de sistema, porem modernamente destacam-se 
os seguintes: 
- conjunto de partes que interagem entre si, integrando-se para atingir um 
objetivo ou resultado; 
- partes interagentes e interdependentes que conjuntamente forma um todo 
unitario, com determinados objetivos e efetuam determinadas fun96es; 
-em informatica, o conjunto de software, hardware e recursos humanos; 
- componentes da tecnologia da informa9ao e seus recursos integrados; 
- empresa e seus varios subsistemas. (REZENDE, 2003, p.30,31 ). 

De acordo com Oliveira (2000, p.33), "Sistema e urn conjunto de rotinas que 
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contem varios programas e subprogramas, rotinas essas que sao desenvolvidas 

para aplicagao em areas especlficas da empresa, por meio do uso do computador, 

com o objetivo de gerar informagoes e produzir relat6rios de acompanhamento e 

controle interno". 

2.3.3 Sistemas de lnformagao 

Para REZENDE (2003, p. 60), "Todo sistema, usando ou nao recursos de 

Tecnologia de lnformagao, que manipula e gera informagao pode ser genericamente 

considerado Sistema de I nformagao". 

Conforme o proprio conceito e dificil entender qualquer sistema que nao gere 

nenhum tipo de informagao, nao importando seu uso ou sua finalidade. 

2.3.4 Conceito Sistema de lnformagao 

Sao relat6rios de determinados sistemas ou unidades departamentais, 

entregues e circulados dentro da empresa, para uso dos componentes da 

organizagao, utilizados para facilitar a gestao da empresa. Tendo como objetivo 

principal auxiliar nos processos de decisoes na empresa, fungao que se encerra em 

si mesma. Sem esta proposta sua existencia nao teria significancia para a 

administragao. 

2.3.5 Tecnologia da lnformagao 

Sao recursos de tecnologia e computacionais utilizados para gestao e uso da 

informagao. Enquadrando-se este conceito na visao de gestao da Tecnologia da 

lnformagao e do Conhecimento. 

Outro conceito de Tecnologia da lnformagao segundo REZENDE apud CRUZ, 

(2003, p.76), "todo e qualquer dispositive que tenha capacidade para tratar dados, e 

ou, informagoes, tanto de forma sistemica como esporadica, quer esteja aplicada ao 

produto, quer esteja aplicada no processo". 
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2.3.6 lnovagoes Tecnol6gicas 

De acordo com CHIAVENATO: 

Vivemos num ambiente caracterizado par rapidas e freqoentes mudan9as 
tecnol6gicas e diversifica9ao que levarao o urn Vinculo entre governo e 
empresas, a uma economia mixada". Devido a imposi9ao e expansividade 
dos projetos e satura9ao do mercado competitive de modo que esse vinculo 
seja bern feitor tanto para o empreendedor quanta para o governo, nesse 
ambiente consideram-se quatro quesitos: 
lnterdependencia mais do que concorrencia; 
Desordem e precariedade mais do que conformidade e confian9a; 
Empresas de larga escala mais do que empresas de pequeno porte; 
Empresas abstrusas e multinacionais mais do que empresas simplesmente 
nacional. (CHIAVENATO, 1978 e BENNIS, 1973, p.370). 

Salientando ainda mais, estas inovagoes, BENNIS afirma que: 

As mudan9as rapidas e inesperadas, principalmente no campo do 
conhecimento e da explosao populacional, impondo novas e crescentes 
necessidades a que as atuais organiza9oes, que se tornam complexas e 
internacionais. As atividades de hoje, que exigem pessoas de 
competencias diversas e atualmente especializadas, envolvendo problemas 
de coordena9ao e principalmente de acompanhamento nas rapidas 
mudan9as. (CHIAVENATO, 1978 e BENNIS, 1973, p.370). 

2.3.7 Componentes da Tecnologia da lnformagao 

De forma complementar a esses conceitos a Tecnologia da lnformagao esta 

fundamentado nos seguintes fundamentos: 

- hardware e seus dispositivos perifericos; 

-software e seus recursos 

- sistemas de telecomunicagoes; 

- gestao de dados e informagoes. 

REZENDE apud os autores NORTON, (1996); STAIR, (1998); LAUDON e 

LAUDON, (1999, p.90), "Os dados, quando a eles sao atribuidos valores, 

transformam-se em informagoes. A gestao de dados e informagoes compreende as 

atividades de guarda e recuperagao de dados, niveis e controle de acesso das 

informagoes". 

0 ponto total desta uniao eo fator humano o peopleware ou humanware, sem 

ele esta tecnologia nao teria nem utilidade nem funcionalidade. 
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2.3.8. Conhecimento da Organizac;ao 

REZENDE apud STEWART, (1998); SVEIBY, (1998); DAVENPORT, (1998, p. 

306,307), "0 conhecimento da organizac;ao, tambem chamado de capital intelectual, 

competencia, habilidade e inteligencia empresarial, e reconhecido como urn ativo 

intangivel de inestimavel valor". Ja para SVEIBY (1998) diz que: "0 conhecimento 

tambem pode ser visto como "uma capacidade de agir" e e contextual, nao podendo 

ser destacado do ambiente". 

Os sistemas de conhecimento podem constituir-se em relevantes ferramentas 

para contribuir para o sucesso das organizac;oes privadas ou publicas. 

Apesar de o tema ser predominante relacionado com a iniciativa privada, com 

a competitividade global e movimentos sociais, economicos e politicos tambem as 

organizac;oes publicas passaram a utilizar esses conceitos na pratica. 

2.3.9 Gestao Publica e Governanc;a Eletronica 

Esses dois termos estao relacionados com os conceitos e com os 

planejamentos dos sistemas de informac;ao e dos recursos da tecnologia da 

informac;ao. Segundo Rezende: 

Os dados e as informagoes sao requisites necessaries para a elaboragao 
de projetos de governanga eletronica e de gestao publica, seja federal, 
estadual au municipal. 
0 conceito de gestao, sob a 6tica da administragao, esta relacionado com o 
conjunto de recursos decis6rios e a aplicagao das atividades destinadas aos 
atos de gerir. Em termos gerais, a governanga pode ser entendida como 
competencia dos gestores nas atividades e nas agoes de gestao. A 
governanga publica esta direcionada com a capacidade dos governos na 
gestao das fungoes federais, estaduais e municipais, bem como com a 
competencia na implementagao de respectivas politicas publicas para 
facilitar as agoes necessarias na condugao do pafs, dos estados e das 
cidades. 
A governanga eletronica ( e-gov) pode ser entendida como a aplicagao dos 
recursos da tecnologia da informagao (TI) ou da tecnologia da informagao e 
comunicagao (TIC) na gestao publica e politica das organizagoes federais, 
estaduais e municipais. Envolve atividades de governo, seja de governo 
para governo au, em especial, de governo para com a sociedade e seus 
cidadaos (e vice-versa), disponibilizando as respectivas informagoes em 
meios eletr6nicos (REZENDE, 2003, p. 97). 
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2.4. DEMONSTRA<;OES E RELATORIOS CONTABEIS 

Segundo a lei 6.404/76 as Demonstragoes Contabeis adotaram a terminologia 

"Demonstragoes Financeiras", sendo que a primeira e a terminologia preferida pelos 

contadores. 

Relat6rio Contabil e a exposigao resumida e ordenada de dados colhidos pela 

contabilidade. Ele objetiva relatar as pessoas que utilizam os dados contabeis os 

principais fatos, registrados por aquele setor em determinado perfodo. Tambem 

conhecido como informes contabeis, sao consequencias da escrituragao, ou seja, 

nao existem relat6rios confiaveis se nao houver uma escrituragao correta. 

Os relat6rios obrigat6rios sao aqueles exigidos par lei, sendo conhecidas 

tecnicamente, como Demonstragoes Contabeis. Sao exigidos na totalidade para as 

Sociedades Anonimas, e parte deles, estendida aos outros tipos societarios, atraves 

do impasto de renda e da legislagao comercial. 

2.4.1 Demonstragoes Contabeis Obrigat6rias. 

A lei das Sociedades por Agoes estabelece que, ao fim de cada exercfcio 

social, a necessidade de elaboragao, com base na escrituragao contabil, das 

seguintes Demonstragoes: Balango Patrimonial (BP); Demonstragao do Resultado 

do Exercfcio (ORE); Demonstragao de Lueras ou Prejufzos Acumulados (DLPA); 

Demonstragao de Origens e Aplicagoes de Recursos (extinto pela Lei 11.638/2007); 

Notas Explicativas. 

2.4.2 Balango Patrimonial 

Para os autores GRECO; AREND; GARTNER (p.73), "0 Balango Patrimonial 

e a demonstragao contabil destinada a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, 

em uma determina data, a posigao patrimonial e financeira da entidade". 

2.4.3 Demonstragao do Resultado do Exercfcio 

Para os autores GRECO; AREND; GARTNER (Contabilidade - Teoria e 

Pratica Basicas. p.94), "A Demonstragao do Resultado e a demonstragao contabil 
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destinada a evidenciar a composic;ao do resultado formado em urn determinado 

periodo da existemcia da entidade", 

As Normas Brasileiras de Contabilidade- (NBC-T-3) diz: A determinac;ao do 

resultado, observado o principia de competencia, evidenciara a formac;ao dos varios 

niveis de resultados mediante confronto entre as receitas e os correspondentes 

custos e despesas, 

2AA Demonstrac;ao de Lueras ou Prejuizos Acumulados 

Segundo os autores GRECO; AREND; GARTNER; (Contabilidade- Teoria e 

Pratica Basicas, p, 1 03), "A demonstrac;ao contabil de Iueras ou prejuizos 

acumulados destina-se a evidenciar as mutac;oes nos resultados acumulados em 

determinado exercicio social", 

2,4,5 Notas Explicativas 

De acordo com GRECO, AREND, GARTNER: 

As Notas Explicativas tem como objetivo prestar esclarecimentos sabre a 
situac;ao patrimonial e os resultados do exercicio social, consoante com a 
Lei 6A04/76 em seu art 176, §4°: "as demonstrac;oes serao 
complementadas par notas explicativas e outros quadros analiticos ou 
demonstrac;oes contabeis necessarias para esclarecimento da situac;ao 
patrimonial e dos resultados do exercicio", (GRECO, AREND e GARTNER, 
2007, p,70), 

2,5 LIVROS CONTABEIS 

Os livros contabeis sao aqueles que atendem a legislac;ao em vigor, tanto a 

nivel federal, estadual e municipaL Registram todos os fatos contabeis relativos as 

atividades da empresa e sao usados em larga escala para conferencia dos tributos 

neles lanc;ados, 

2,5, 1 Livro Diario 

Conforme FRANCO 

0 Diario e exigido pelo Decreta-lei no 486, de 3 de marc;o de 1969 e pelo 
Decreta no 1,041, de 11 de janeiro de 1994 (Regulamento do Impasto de 
Renda), No livro Diario, devem ser lanc;ados, dia a dia, todos os fatos 
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contabeis, ou seja, todas as ocorrencias que modifiquem ou possam vir a 
modificar a situagao patrimonial da empresa. (FRANCO, 1996, p. 87). 

2.5.2 Livro Razao 

Segundo FRANCO 

lndispensavel para a boa contabilidade, o Razao serve para o registro de 
todas as operagoes, pela ordem sistematica do titulo das contas devedoras 
ou credoras, sob as quais elas foram registradas. Sua escrituragao 
processa-se pela transcrigao - conta por conta, em ordem de data, em 
folhas abertas para cada conta - das operagoes registradas 
cronologicamente no Diario. (FRANC0.1996, p.1 00-101) 

2.6 IMPORTANCIA DA INFORMATICA NA CONTABILIDADE 

A informatica atualmente e fundamental em todos os segmentos da 

sociedade. Por outro lado, a contabilidade e urn segmento que nao vive sem a ajuda 

dos computadores e, hoje se percebe urn investimento crescente nas organizac;oes 

em softwares e hardwares ligados a area contabil. As grandes empresas e os 

escrit6rios de contabilidade adotam fortemente a informatica como ferramenta de 

trabalho. Ja nao se admite mais os antigos metodos da escriturac;ao contabil feito a 
mao. Com a grande concorrencia, as empresas de contabilidade investem na 

informatica para oferecerem urn servic;o mais rapido e de melhor qualidade. A 

informatica permitiu uma mudanc;a senslvel na atuac;ao do profissional contabil. 

Antes este perdia muito tempo com lanc;amentos e com isso estava mais sujeito os 

erros inadmisslveis nos dias atuais. 0 profissional dedica mais tempo a leitura 

pertinente a area contabil e consegue executar urn trabalho mais preciso e seguro 

em urn intervale de tempo menor. 

2.6.1 Vantagem do Uso da Informatica na Contabilidade 

Segundo IUDiCIBUS (1998, p.38) "a missao da Contabilidade esta inserida 

com a preparac;ao das demonstrac;oes formais destinadas a divulgac;ao externa". 

As vantagens do uso da Informatica na area contabil sao vastas e positivas, 

evidenciando que as informac;oes contabeis nao podem ser mais escrituradas de 

formas manuais e mecanicas, reflexas do baixo custo dos computadores e dos 

sistemas informatizados, o quadro 01 destaca as principais: 
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Quadro 01 - Vantagens do uso da Informatica pela contabilidade 

Atributo Reflexo na Contabilidade 

Aumento da produtividade Redugao no processamento das informagoes diminuindo o tempo gasto na 

elaboragao dos demonstratives contabeis e financeiros. 

Melhoria da qualidade dos A impressao eletr6nica apresenta como resultado urn trabalho de melhor 

servigos aspecto, quando comparado com a forma manuscrita e mecanizada. 

Mais estimulo para os 0 trabalho torna-se menos cansativo e, em fungao disso, mais 

profissionais da area estimulante, resultando satisfagao para quem trabalha com o computador. 

Facilidade para leitura previa de Os relat6rios gerados pelos sistemas podem ser lidos previamente, na 

relat6rios tela, mesmo antes de serem impresses. 

Atendimento as exigemcias dos 0 cumprimento de algumas exigencias de ordem tributaria, trabalhista e 

6rgaos quanta ao cumprimento previdenciaria s6 se tornaram possivel para algumas empresas a partir do 

de prazos usa do computador. 

Facilidade de acesso as 0 acesso as informagoes e feito de maneira rapida par meio do sistema, 

informagoes da empresa localizando urn langamento. 

Maior seguranga das Os recursos de protegao dos arquivos de dados, par meio de c6pias de 

informagoes seguranga ou backup, permitiram a redugao da perda total das informagoes 

processadas. 

Menos espagos fisicos nos Os equipamentos ffsicos (hardwares) ocupam pouco espago fisico. 

ambientem de trabalho 

Guarda dos arquivos em meio Facilidade na guarda e manuseio das informagoes processadas, se 

magnetico comparados com os arquivos organizados em papel. A midia magnetica 

pode armazenar uma quantidade consideravel de informagoes contabeis. 

Quadro 1 - Fonte: Oliveira (2000, p.l7) Adaptado. 

2.7. SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURA<;AO DIGITAL 

SPED significa Sistema Publico de Escrituragao Digital. Trata-se de uma 

solugao tecnol6gica que oficializa os arquivos digitais das escrituragoes fiscal e 

contabil dos sistemas empresariais, dentro de um formato especffico e padronizado. 
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De forma objetiva, o Sistema Publico de Escriturac;ao Digital pode ser entendido 

como urn software que sera disponibilizado pela Receita Federal para todas as 

empresas a fim de que elas mantenham e enviem a este 6rgao informac;oes de 

natureza fiscal e contabil (a partir da escriturac;ao digital mantida nas empresas) e 

informac;oes previdenciarias. Bern como os Livros Fiscais, Comerciais e Contabeis 

gerados a partir da escriturac;ao Ua registrados nos 6rgaos do Comercio), alem das 

Demonstrac;oes Contabeis. 

0 contribuinte podera validar esses arquivos, assinar digitalmente, visualizar 

seu conteudo e transmitir eletronicamente seus dados para os 6rgaos de registro e 

para os fiscos das diversas esferas (Federal, Estadual e Municipal). 

2.7.1 Surgimento do Sistema Publico De Escriturac;ao Digital 

A possibilidade de conceber urn projeto eminentemente digital com a 

eliminac;ao do mundo fiscal em papel surgiu com a Certificac;ao Digital, criada pela 

Medida Provis6ria 2.200-2, de 17/08/2001. A garantia de autenticidade, integridade 

e validade juridica de documentos em forma eletronica foi possivel com a instituic;ao 

do ICP Brasil. 

0 Serpro iniciou o projeto Sistema Publico de Escriturac;ao Digital, 

aproveitando-se da vasta experiencia no desenvolvimento de aplicativos e soluc;oes 

no ambiente e-gov (governo eletr6nico). 

2.7.2 Objetivos e Estrategias do Sistema Publico De Escriturac;ao Digital 

0 objetivo desse projeto baseia-se na integrac;ao dos fiscos federallestaduais e, 

posteriormente, municipais, mediante a padronizac;ao, racionalizac;ao e 

compartilhamento das informac;oes contabil e fiscal digital. Alem disso, o Sistema 

Publico de Escriturac;ao Digital visa integrar todo o processo relativo as notas fiscais. 

Com isso, busca-se reduzir os custos com o armazenamento de documentos e 

tambem minimizar os encargos com o cumprimento das obrigac;oes acess6rias. 

A estrategia do Sistema Publico de Escriturac;ao Digital esta em se discutir e propor 

iniciativas com resoluc;oes conjuntas, criar urn ambiente de testes e aprovar toda a 
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metodologia, implementa9ao e efetiva9ao dos seus tres pilares de abrangencia: Nota 

Fiscal Eletronica, Escritura9ao Contabil e Fiscal Eletronica. 

2.7.3 Desenvolvimento do Sistema Publico De Escritura9ao Digital 

0 Leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital (LBCD), institufdo pela 

Resolu9ao CFC n° 1061/05 Ua revogada), foi urn grande avan9o. 0 LBCD foi urn dos 

norteadores de uma nova versao de leiaute unificado, que atendera as finalidades 

fiscais e contabeis ao mesmo tempo: DNRC - representando todas as Juntas 

Comerciais -, CFC, Receita Federal, Confaz, representando as 27 Secretarias de 

Fazenda -, Bacen, CVM, Susep, entre outros. 

Atualmente, a legisla9ao vigente contempla como "leiautes padr6es" aqueles 

institufdos pelo Convenio ICMS 54/05 e Ato Cotepe no 35/05 e sucessores. Assim, a 

partir de agora, os contabilistas devem seguir essa legisla9ao, que e a vigente, ou 

qualquer outro ato que venha substituf-las. 

Provavelmente, as discussoes sabre o Sistema Publico de Escritura9ao Digital 

caminham para o estabelecimento de adapta96es e modifica96es nesses "leiautes 

padroes" de arquivos contabeis ate o final deste ano, o que sera fruto das 

experiencias adquiridas no ambiente de testes com as empresas-piloto do Sistema 

Publico de Escritura9ao Digital Contabil. 

2.7.4 Premissas do Sistema Publico de Escritura9ao Digital 

- Empresarios, sociedade empresaria e contabilista usarao assinatura digital 

com certifica9ao digital no padrao ICP-Brasil; 

- A entrega do documento fiscal eletronico sera via internet (on-line em 

condi96es normais ou off-line em caso de contingencia); 

- ldentificar dispositivos legais tanto na esfera comercial como na esfera fiscal, 

para dar suporte juridico as escritura96es fiscal e contabil digitais, bern como a Nota 

Fiscal Eletronica- NF-e; 

- Enfase na premissa de que o contribuinte e o responsavel legal pela 

guarda dos arquivos digitais que conterao as escritura96es; 
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- Programar uma polftica gradativa de inclusao fiscal e social do projeto. 

2.7.5 Sistema Publico de Escrituragao Digital 

0 Sistema Publico de Escrituragao Digital Contabil em seu modulo de 

Escrituragao Contabil Digital esta regulamentado pelo Decreta Federal n° 6.022/07, 

lnstrugao Normativa n° 787/2007 com as alteragoes da lnstrugao Normativa n° 825, 

de 21 de fevereiro de 2008 (DOU de 28.02.2008), e a lnstrugao Normativa n° 926, de 

11 de margo de 2009 (DOU de 12.03.2009) todas da Receita Federal do Brasil,. 

Consiste em urn conjunto de arquivos que tern por objeto, a substituigao dos livros 

Contabeis Diario e seus auxiliares, se houver (e diario com escrituragao resumida), 

Razao e seus auxiliares, se houver e Balancetes Diarios, Balangos e fichas de 

langamento comprobat6rias dos assentamentos neles transcritos, por documentos 

de escrituragao em versao digital. 

0 SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURA<;AO DIGITAL Fiscal (EFD -

Escrituragao Fiscal Digital) tern, por seu objetivo, a substituigao de todos os livros 

fiscais utilizados pelas empresas por arquivos digitais, promovendo, assim, a 

integragao entre as entidades tributarias federais, estaduais e distritais, com vistas 

ao acolhimento futuro tambem dos Municipios - e acabando, na pratica, com o 

Sistema lntegrado de lnformagoes sabre Operagoes lnterestaduais com Mercadorias 

e Servigos (SINTEGRA). 

Com as varias mudangas e aprimoramentos de leiaute que tern recebido, o 

Projeto Sistema Publico de Escrituragao Digital tern causado muitas complicagoes e 

duvidas a todas as empresas, devido a enorme quantidade de tabelas auxiliares e 

extenso conjunto de informagoes detalhadas. 

2.8 ESCRITURA<;AO CONTABIL DIGITAL 

A Escrituragao Contabil Digital (ECD) e o pilar contabil do Sistema Publico de 

Escrituragao Digital. De maneira simplificada, define-se a ECD como a geragao dos 

livros contabeis em meio eletronico, atraves de arquivo com leiaute padrao e 

assinado com certificado digital. 
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2.8.1. Modelo Operacional 

A Escriturac;ao Contabil Digital deve ser entregue no ultimo dia util de junho 

do ano seguinte ao que se refere a escriturac;ao. 

A partir do seu sistema de contabilidade, a empresa gera um arquivo digital 
em um formato especifico. Este arquivo e submetido a um programa 
fornecido pelo Sped. Fac;a o download do PVA e do Receitanet e instale-os 
em urn computador ligado a internet. 
Atraves do PVA, execute os seguintes passos: 
- Validac;ao do arquivo contendo a escriturac;ao; 
- Assinatura digital do livro- pela(s) pessoa(s) que tern poderes para 
assinar, de acordo com os registros da Junta Comercial e pelo Contabilista; 
- Gerac;ao e assinatura de requerimento para autenticac;ao dirigido a Junta 
Comercial de sua jurisdic;ao. 
Assinados a escriturac;ao e o requerimento, fac;a a transmissao para o 
Sped. Quando concluida a transmissao, sera fornecido urn recibo. lmprima
o, pois ele contem informac;oes importantes para a pratica de atos 
posteriores. Ao receber a escriturac;ao (ou livro digital), o Sped extrai um 
resumo (requerimento, Termo de Abertura e Termo de Encerramento) e o 
envia para a Junta Comercial competente. Verifique na Junta Comercial de 
sua jurisdic;ao como fazer o pagamento do prec;o para autenticac;ao. 
Recebido o prec;o, a Junta Comercial analisara o requerimento e o Uvro 
Digital. 
A analise pod era gerar tres situac;oes, todas elas com o termo proprio: 
- Autenticac;ao do livro; 
- lndeferimento; 
- Sob exigencia. 
Para verificar o andamento dos trabalhos, utilize a funcionalidade Consulta 
Situac;ao" do PVA Os termos lavrados pela Junta Comercial, inclusive ode 
Autenticac;ao, serao transmitidos automaticamente a empresa durante a 
consulta. 
0 PVA tern ainda as funcionalidades de visualizac;ao da escriturac;ao e de 
gerac;ao recuperac;ao de backup. Autenticada a escriturac;ao, adote as 
medidas necessarias para evitar a deteriorac;ao, extravio ou destruic;ao do 
livro digital. Ele e composto por dois arquivos principals: o do livro digital e o 
de autenticac;ao (extensao aut). Fac;a, tambem, c6pia dos arquivos do 
requerimento (extensao rqr) e do recibo de entrega (extensao rec). Todos 
os arquivos tem o mesmo nome, variando apenas a extensao. 
http://www. receita. fazenda. gov. br/sped/perg untas.aspx). Acesso em 
08/11/2008. 

2.8.2 Pessoas Juridicas obrigadas a apresentac;ao 

lnstruc;ao Normativa da Receita Federal do Brasil nro 787, de 19 de 
novembro de 2007 - DOU de 20.11.2007. Alterada pela lnstruc;ao 
Normativa da Receita Federal do Brasil n° 825, de 21 de fevereiro de 2008. 
Art. 3° Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2° do Decreta n° 
6.022, de 2007: 
I - em relac;ao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 1° de janeiro de 
2008, as pessoas juridicas sujeitas a acompanhamento econ6mico-tributario 
diferenciado, nos termos da Portaria RFB n° 11.211, de 7 de novembro de 
2007, e sujeitas a tributac;ao do impasto de renda com base no Iuera real; 
11 - em relac;ao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 1° de janeiro de 
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2009, as demais pessoas juridicas · sujeitas a tributa9ao do Impasto de 
Renda com base no Lucro Real. 
Art. 10. A nao apresenta9ao da ECD no prazo fixado no art. 5° acarretara a 
aplica9ao de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mes
calendario ou fra9ao. 
http://www.receita.fazenda .gov.br/sped/perguntas.aspx), acesso em 
08/11/2008. 

SPED - Visao Geral da obrigatoriedade de prazos 

2008 
N 
w 
Cl 

2009 2010 

NF-e 

:"'"J ... ;.~;·;··d;·i.;;;l;~:;;~; . "'"" ~ 
(,~,M-lWNWN-'OMo <W' •W' W w,•·'••~•w,CN,',w,·-·•·••'•'•.w ·~·.wr 

Figura 01 - Fonte : 0 Autor 

2.8.3 Registros da Escriturac;ao Contabil Digital 

0 arquivo digital e composto por blocos de informac;ao, cada qual com urn 

registro de abertura, com registros de dados e com urn registro de encerramento. 

0 arquivo digital pode ser composto com os registros abaixo descritos: 
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BLOCO DESCRICAO REGISTRO NIVEL OCORRENCIA 
0 Abertura do arquivo digital do empresario Ou da sociedade empresaria 0000 0 

0 Abertura do bloco 0 0001 

0 Outras inscric;oes cadastrais do empresario Ou sociedade empresaria 0007 2 v 
0 Escriturac;ao contabil descentralizada 0020 2 v 
0 Tabela de cadastro do participante 0150 2 v 
0 ldentificac;ao do relacionamento com o participante 0180 3 1:N 

0 Encerramento do bloco 0 0990 

Abertura do bloco I 1001 

ldentificac;ao da escriturac;ao contabil 1010 2 

Livros auxiliares ao diario 1012 3 1 ou v (*) 
ldentificac;ao das contas da escriturac;ao resumida a que se refere a escriturac;ao 
auxiliar 1015 4 1:N 

Campos adicionais 1020 3 v 
Termo de abertura 1030 3 

Plano de contas 1050 3 v 
Plano de contas referencial 1051 4 1:N 

lndicac;ao dos c6digos de aglutinac;ao 1052 4 1:N 

Tabela de hist6rico padronizado 1075 3 v 
Centro de custos 1100 3 v 
Saldos peri6dicos - identificac;ao do periodo 1150 3 v 
Detalhes dos saldos peri6dicos 1155 4 1:N 

Lanc;amento contabil 1200 3 v 
Partidas do lanc;amento contabil 1250 4 1:N 

Balancetes diarios - identificac;ao da data 1300 3 v 
Detalhes do balancete diario 1310 4 1:N 

Saldos das contas de resultado antes do Encerramento- identificac;ao da data 1350 3 v 
Detalhes dos saldos das contas de resultado antes do encerramento 1355 4 1:N 
Parametres de impressao/visualizac;ao do livro razao auxiliar com leiaute 
parametrizavel 1500 3 

Definic;ao dos campos do livro razao auxiliar com leiaute parametrizavel 1510 3 v 
Detalhes do livro razao auxiliar com leiaute Parametrizavel 1550 3 v 
Totais no livro razao auxiliar com leiaute Parametrizavel 1555 4 v 
Encerramento do bloco I 1990 

J Abertura do bloco J J001 

J Demonstrac;oes contabeis J005 2 v 
J Balanc;o patrimonial J100 3 1:N 

J Demonstrac;ao do resultado do exercicio J150 3 1:N 

J Outras informac;oes J800 3 1:1 

J Termo de encerramento J900 2 

J ldentificac;ao dos signataries da escriturac;ao J930 3 1:N 

J Encerramento do bloco J J990 

9 Abertura do bloco 9 9001 

9 Registros do arquivo 9900 2 v 
9 Encerramento do bloco 9 9990 1 

9 Encerramento do arquivo digital 9999 0 
Tabela 01 - Fonte: Manual de Orientac;ao do Leiaute de Escriturac;:ao Contabil Digital-
LECD, Anexo unico da IN RFB no 787 de 19 de novembro de 2007. 
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DETALHE DO LANCAMENTO CONTABIL 

0 leiaute do arquivo definido no anexo unico da INRFB777 e bastante detalhado. 

Abaixo, seguem os exemplos do lanc;:amento contabil e suas partidas. 

Registro 1200: Lanc;:amento Contabil 

No CAMPO DESCRI<;AO TIPO TAM DEC 
01 REG Texto fixo contendo "1200" c 004 

02 NUM_LCTO Numero ou c6digo de identificac;:ao 

unica do lanc;:amento contabil c 
03 DT_LCTO Data do lanc;:amento N 008 

04 VL_LCTO Valor do lanc;:amento N 02 

lndicador do tipo de lanc;:amento: 
N - lanc;:amento normal (todos os lanc;:amentos, exceto 
OS 

de encerramento das contas de resultado); 
E - lanc;:amento de encerramento de contas de 

05 IND_LCTO resultado. c 001 

Registro 1250: Partidas do lanc;:amento 

01 REG Texto fixo contendo "1250" c 004 

02 COD_CTA C6digo da conta analftica debitada/creditada c 
03 COD_CCUS C6digo do centro de custos c 
04 VL_DC Valor da partida N 02 

05 IND_DC lndicador da natureza da partida: 

D- Debito; 

c- Credito. c 001 

06 NUM_ARQ Numero, c6digo ou caminho de localizac;:ao 

dos documentos arquivados. c 
07 COD_HIST_PAD C6digo do hist6rico padrao, conforme tabela 1075. c 
08 HIST Hist6rico completo da partida ou hist6rico c 

Complementar c 65535 

C6digo de identificac;:ao do participante na partida 

09 COD_PART conforme tabela 0150 (somente 

quando identificado o tipo de participac;:ao 

no registro 0180). c 

Tabela 02 - Fonte: Manual de Orienta'<ao do Leiaute de Escritura'<ao Contabil Digital - LECD, Anexo (mico da IN RFB no 
787 de 19 de novembro de 2007. 

33 



2.9 CERTIFICA<;AO DIGITAL 

Certificado digital e um documento eletr6nico que identifica pessoas 

empresas no mundo digital , provando sua identidade e permitindo acessar servigos 

on-line com a garantia de autenticidade, integridade e nao-repudio. 

Certificado Digital funciona como uma especie de carteira de identidade virtual 

que permite a identificagao segura de uma mensagem ou transagao em rede de 

computadores. 

0 processo de certificagao digital utiliza procedimentos 16gicos e matematicos 

bastante complexes para assegurar confidencialidade, integridade das informagoes 

e confirmagao de autoria. 

·C e r t: i-f i c i:l c c"l c> [) i i t ;;~ I 
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Figura 02 - Fonte: adaptado pelo autor 
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2.9.1 Autoridade Certificadora 

A ICP-Brasil - lnfra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - e um conjunto 
de entidades, padroes tecnicos e regulamentos, elaborados para suportar 
um sistema criptografico com base em certificados digitais. Criada a partir 
da percepc;ao do Governo Federal na importancia de se regulamentar as 
atividades de certificac;ao digital no Pais, denota maior seguranc;a nas 
transac;oes eletr6nicas e incentiva a utilizac;ao da Internet como meio para a 
realizac;ao de negocios.A ICP-Brasil foi instituida pela Medida Provisoria 
2.200-2 , de 24 de agosto de 2001 , que cria o Comite Gestor da ICP-Brasil , 
a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira e define as demais entidades que 
compoem sua estrutura. A partir dessa MP foram elaborados os 
regulamentos que regem as atividades das entidades integrantes da ICP
Brasil : sao as Resoluc;oes do Comite Gestor da ICP-Brasil , as lnstruc;oes 
Normativas e outros documentos.(https://www. icpbrasil.gov. br/apresentacao 
acesso em 06 de fevereiro de 2009). 

2.9.2 Armazenamento do Certificado Digital 

Conforme DUARTE (2008): 

. ~:.d:)EJtadc.M " 

; ~lr~as ~eral$ 

::a~ ' 
, ... ._ 

Figura 03 

Os certificados mais comuns sao: 

A 1 - de menor nivel de seguranc;a, e gerado e armazenado no computador 
do usuario. Os dados sao protegidos por uma senha de acesso. Somente 
com essa senha e possivel acessar, movere copiar a chave privada a ele 
associada; 

A3 - de nivel de seguranc;a media a alto, e gerado e armazenado em um 
hardware criptografico, que pode ser um cartao inteligente (figura 03) ou um 
token (figura 04 ). Apenas o detentor da senha de acesso pode utilizar a 
chave privada, e as informac;oes nao podem ser copiadas ou reproduzidas. 

0 cartao parece um cartao magnetico, mas nao e, para conecta-lo ao 
computador e necessaria o uso de uma leitora propria (figura 05) . Ja o token 
parece um pen drive, mas nao e. Como o pen drive ele e conectado ao 
computador atraves de uma porta usb (figura 06) . Ambos sao dispositivos 
com uma pequena memoria para armazenar o certificado, e com um 
processador. Esse conjunto memoria/processador agrega seguranc;a ao 
processo. (DUARTE.2008, p.1 00-101) 

Figura 04 Figura 05 Figura 06 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A presente pesquisa ten~ seu conteudo baseado nao somente em obras 

classicas da Contabilidade, como tambem em bibliografias mais recentes buscando 

demonstrar as novas teorias utilizadas e normas exigidas. Alem de livros, tambem 

serao consultados publica<;oes peri6dicas e materias disponiveis em meio eletronico, 

todos de cunho cientifico e de autores especializados em Contabilidade, a fim de 

enriquecer ainda mais o presente trabalho. 

Sera utilizado para o desenvolvimento deste trabalho os seguintes tipos de 

pesquisas: Qualitativa, Explorat6ria, Bibliografica, Estudo de Caso. 

3.1 CLASSIFICA<;OES DAS PESQUISAS 

3.1.1 Quanta a natureza: 

Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplica<;ao pratica 

dirigida a solu<;ao de problemas especificos. Envolve verdades e interesses locais. 

3.2 Quanta a forma de abordagem 

Gada abordagem ou busca admite niveis diferentes de aprofundamento e 

enfoques especificos conforme o objeto de estudo, os objetivos visados e a 

qualifica<;ao do pesquisador. Por conseguinte, e natural a existemcia de inumeros 

tipos de pesquisa, cada qual com suas peculiaridades pr6prias. 

3.2.1 Pesquisa Qualitativa 

Considera que ha uma rela<;ao dinamica entre o mundo real e o sujeito, isto e, 

urn vinculo indissociavel entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que nao 

pode ser traduzido em numeros. A interpreta<;ao dos fenomenos e a atribui<;ao de 

significados sao basicas no processo de pesquisa qualitativa. Nao requer os usos de 

metodos e tecnicas estatisticas. 0 ambiente natural e a fonte direta para coleta de 

dados e 0 pesquisador e 0 instrumento chave. E descritiva. Os pesquisadores 

tendem a analisar seus dados indutivamente. 0 processo e seu significado sao os 

focos principais de abordagem. 
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3.2.2 Quanto aos objetivos 

a) Pesquisa Explorat6ria 

Visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torna-lo 

explicito ou a construir hip6teses. Envolvem levantamento bibliografico; entrevistas 

com pessoas que tiveram experiencias praticas com o problema pesquisado; analise 

de exemplos que estimulem a compreensao. Assume, em geral, as formas de 

Pesquisas Bibliograficas e Estudos de caso. 

3.3. QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TECNICOS 

A fungao do projeto e tragar o curso da pesquisa; estabelecer alem do objeto 

os procedimentos tecnicos da pesquisa, ou seja, como vai ser investigado tal objeto. 

3.3.1 Pesquisa Bibliografica 

E desenvolvida com base em material ja elaborado constituido de livros e 

artigos cientificos. Parte dos estudos explorat6rios pode ser definida como pesquisa 

bibliografica. As pesquisas que se propoem a analise das diversas posigoes acerca 

de urn problema costumam ser desenvolvidas mediante fontes bibliograficas. 

As fontes bibliograficas pod em ser classificadas assim: 

Fonte Bibliografica 

Fonte: GIL(2002, p.65) 

De leitura corrente { Obras 

livros Obras 

De referencia 

Pu~~ic~goes{ Jornais { 
penod1cas revista 

lmpressos diversos 

informativa 
remiss iva 

literarias 

de divulgagao 

Dicionarios 
Enciclopedias 
Anuarios 
almanaques 

37 



A principal vantagem da pesquisa bibliografica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenomenos mais ampla, torna-se 

importante quando o problema de pesquisa requer dados mais dispersos pelo 

espago. 

3.3.2 Estudo de caso 

Quando envolve o estudo profunda e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira 

que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Costuma ser utilizado como 

estudo piloto para esclarecimento do campo da pesquisa em seus multiplos 

aspectos e seus dados sao apresentados na condigao de hip6teses 

Segundo GIL (2008): 
o estudo de caso nao aceita um roteiro rigido para a delimita<;ao, mas e 
possivel definir quatro que demonstram o seu delineamento: 
" ... delimitar a unidade que constitui o caso ... ". 
" ... coleta de dados que geralmente e feita com varios procedimentos 
quantitativos e qualitativos: observa<;ao analise de documentos, entrevista 
formal ou informal, hist6ria de vida, aplica<;ao de questionario com 
perguntas fechadas, levantamentos de dados, analise de conteudo ... ". 
" ... representa-se pela sele<;ao, analise e interpreta<;ao dos dados ... ". 
" ... elabora<;ao dos relat6rios parciais e finais". 

Segundo SANTOS (2008): 

" ... as vantagens dos estudos de caso: 
estimulam novas descobertas, em fun<;ao da flexibilidade do seu 
planejamento; 
enfatizam a multiplicidade de dimensoes de um problema, focalizando-o 
como um todo e apresentam simplicidade nos procedimentos; 
permitem uma analise em profundidade dos processes e das rela<;oes entre 
eles. 
Suas desvantagens sao: 
Dificuldade de generaliza<;ao dos resultados obtidos. Pode ocorrer que a 
unidade escolhida para investiga<;ao seja bastante atipica em rela<;ao as 
muitas de sua especie; 
Risco de o investigador apresentar uma falsa certeza de suas conclusoes e 
apoiar-se em falsas evidencias; 
Entender que, por utilizar uma ou poucas unidades, representa uma 
pesquisa muito facil de ser realizada. 
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4. ESTUDO DE CASO APLICADO A EMPRESA INFORMATICA L TDA 

0 objeto deste estudo de caso relaciona-se diretamente com o movimento 

atual em que a conversao das Demonstragoes Contabeis em papel caminham para 

o meio eletronico. 

A empresa Informatica Ltda, trabalha no segmento de desenvolvimento de 

aplicativos contabeis. Seus produtos sao atingidos diretamente pela nova legislagao. 

Sera demonstrado como sao as demonstragoes contabeis nos dias atuais e como 

elas deverao ser apresentadas no novo formato eletronico. 

4.1. EMPRESA ESTUDADA "INFORMATICA" 

A empresa "Informatica" se dedica a prestagao de servigos aos seus clientes 

e, como empresa, busca desenvolver-se de maneira progressiva e continua, 

buscando aplicar modernas praticas de gestao, conquistar e manter vantagens 

competitivas na exploragao das oportunidades que se abrem a cada dia no mercado. 

Foi desenvolvida em uma empresa do segmento de prestagao de servigos 

que atua na area de elaboragao de sistema integrados de contabilidade. Empresa 

familiar fundada em 1993 comegou suas atividades como escrit6rio de contabilidade. 

Na epoca foi identificada a deficiemcia dos softwares contabeis existentes no 

mercado. Ap6s esta identificagao especializou-se na criagao, desenvolvimento e 

manutengao de sistemas integrados para escrit6rios de contabilidade. 

4.1.1 Dados Gerais da Empresa 

Enderego: Rua lnominada s/n. Regiao Metropolitana de Curitiba 

Capital Social: R$ 10.000,00 

Camp. Societaria: S6cio A- 49% 

S6cio 8-49% 

S6cio C -1% 

S6cio D -1% 
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4.1.2 Ramo de Atividade 

Softhouse especializada no desenvolvimento de soluc;oes em informatica para 

escrit6rios de contabilidade, atendendo desde profissionais autonomos ate grandes 

empresas 

Servic;os Prestados: Elaborac;ao de sistema em informatica 

Manutenc;ao de programa para computadores 

Help-desk ativo 

Numero de Funcionarios: Alem dos s6cios, mais cincos funcionarios, 

totalizando nove pessoas. 

4.2 PRINCIPAlS PRODUTOS OFERTADOS 

Em seu portif61io dispoe de softwares de baixa complexidade no uso mais de 

alto valor agregado ao cliente; proporcionando o atendimente a Legislac;ao em Vigor 

bern como a criac;ao de relat6rios de controle gerenciais. 

4.2.1 Elaborac;ao de sistema em informatica 

A empresa e formada por profissionais experientes na area contabil, 

diretamente envolvidos, desde a area de analise e desenvolvimento do software, ate 

o suporte tecnico. Possibilitando assim atender todas as necessidades dos seus 

clientes atraves de sistemas simples, praticos e objetivos com inovac;oes e servic;os 

que sempre satisfac;am as suas expectativas. 

Desenvolvimento de sistema em informatica: multitarefa, multiusuario e 

multiplataforma descrito como: 

a) Aplicativo de folha de pagamento: 

Folha de pagamento automatica. 

Gerac;ao da folha de pagamento em tempo real com calculos de verbas e encargos 

sociais automaticos, inclusive rescisoes e ferias. 

Folha de adiantamentos. 

Folha automatica de adiantamentos com controle de datas para desconto, tambem 

automatico. 
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Folha de 13o. Salario. 

Cadastro completo de funcionarios. 

Anotac;oes funcionais com controle por data, preservando as informac;oes anteriores. 

Folha de pagamento de pr6-labore. 

Folha de adiantamento de pr6-labore. 

Horas extras e adicional DSR. 

Calculo de horas extras em qualquer percentual, sobre o salario ou sobre todas as 

verbas de natureza salarial. 

Controle de vale-transporte. 

Calculos parametrizaveis. 

Os eventos e a metodologia de calculos, inclusive dos encargos, sao definidos pelo 

usuario. Os calculos sao feitos em tempo real. 

Principais relat6rios. 

Relat6rio de qualquer evento da folha (IRRF, Horas extras, FGTS, Contrbuic;ao 

Sindical, etc.), Previsao e provisao de ferias, folhas de pagamento em mais de urn 

modelo configurada pelo usuario, encargos sociais por departamento, GPS, GRFF, 

recibos de pagamento, envelopes, recibos de adiantamentos, rescisoes, cartoes 

ponto, documentos adimensionais (termo de responsabilidade, declarac;ao de vale

transporte, declarac;ao dep. Imp. Renda, etc.), documentos funcionais (aviso e recibo 

de ferias, comprovante de entrega da CTPS, recibos de vale-transporte, etc.), 

documentos dimensionais (aviso previo do empregador e empregado, etc.), ficha 

financeira, etc. 

RAIS, CAGED e GFIP. 

lntegrados com os softwares do governo federal. 

b) Aplicativo de contabilidade: 

Controle Gerencial. 

Alem dos relat6rios comerciais e fiscais, dispoe de fluxo financeiro (fontes e 

aplicac;oes), quocientes e indices de liquidez, endividamento, rentabilidade, balanc;os 

e ORE com analise comparativa e de evoluc;ao. 

Centros de Custos. 

Opgao para emissao de relat6rios com movimento de centros de custos. 
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Multimoeda. 

Controle paralelo em qualquer moeda. Definic;:ao de itens monetarios e nao 

monetarios. 

Cobranc;:a de honorarios contabeis. 

Emissao de guias/recibos para cobranc;:a bancaria e controle de honorarios a receber 

(para escrit6rios de contabilidade). 

Controle de contas por estabelecimentos ou filiais. 

Consolidac;:ao de empresas. 

Plano de Contas. 

Classificac;:ao ate dezoito graus. lmplantac;:ao direta de urn plano de contas modele 

ou de outra empresa. 

Recursos de lanc;:amentos. 

Podem ser feitos diretamente de documentos ou atraves de planilhas, com totais de 

verificac;:ao. Numerac;:ao automatica. Recursos avanc;:ados de busca e inclusao de 

dados. 

lmportac;:ao/Exportac;:ao. 

lmporta os lanc;:amentos do Livro Fiscal (entradas e saidas). Departamento Pessoal 

(folha de pagamento e encargos, inclusive patronais), controle patrimonial e emissao 

de guias (impostos). Possui recurso para importac;:ao de lanc;:amentos de arquivo 

texto gerado por qualquer outro sistema de controle empresarial. 

Principais relat6rios. 

Fluxo de caixa; boletim diario de caixa; razao; balancete; balanc;:o e ORE (de 

qualquer tipo de periodo) analitica ou sintetica por niveis de detalhamento; 

Demonstrac;:ao de lucros ou prejuizos acumulados; Listagem com selec;:ao de 

lanc;:amentos; Termos de abertura e encerramento, etc. 

Hist6ricos padronizados e livres. 

lncidencias tributarias. 

Calculo de impostos, controle das faixas do simples e EPP. Gerac;:ao automatica de 

lanc;:amentos. 

Recuperac;:ao de registros. 

Recurso que permite recuperar registros que tenham sido excluidos indevidamente. 
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c) Aplicativo de livros fiscais e controle de estoque: 

Entradas e saidas de mercadorias. 

Apura9ao de ICMS e IPI com controle para apura9ao de inventario. 

Controle de mercadorias por c6digos NBM/SH (DIPI). 

ISS - Escritura9ao do Livro Registro dos Servi9os Prestados. 

Principais Relat6rios. 

Livros de Registro de Entradas e Saidas de Mercadorias, Apura9ao de ICMS e IPI; 

Entradas e saidas de mercadorias por municipio, c6digos NBM/SH (DIPI), por 

regime de tributa9ao (diferimento, sub .. tributaria); Livro Registro dos Servi9os 

Prestados. 

GIA, Sintegra, Valida/Pr. 

lntegrados com os softwares do Governo Estadual do Parana. 

d) Aplicativo de controle patrimonial: 

Cadastro individual de bens. 

Os bens podem pertencer a diversos centros de custos com taxas diferenciadas de 

deprecia9ao dentro de uma mesma conta. 

Corre9ao/Deprecia9ao/Amortiza9ao. 

Periodos mensal, anual ou fra9ao de ano, permitindo altera9ao a qualquer tempo. 

Principais relat6rios. 

Ficha patrimonial; deprecia9ao por centros de custos; Razao auxiliar; Listagem de 

bens, etc. 

e) Aplicativo de controle e emisao de tributos: 

Calculo de tributos. 

Calculo da Contribui9ao Social e do imposto de renda sobre o lucro presumido, PIS, 

COFINS, Simples, EPP, com controle das faixas de incid€mcias, etc. 

Emissao de Darts. 

Gera os Darts e grava para consultas e novas impressoes, inclusive os valores de 

impostos gerados pela contabilidade. 
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4.2.2 Help-Desk ativo 

Suporte telefOnico e "IN HOME'' a seus clientes, interagindo de forma ativa, 

desde os aspectos ligados a ferramenta computador, orientac;ao no uso produtivo de 

seus programas permeando com a legislac;ao em vigor. 

4.3 ORGANOGRAMA DA EMPRESA 

Diretor Diretor 
Comercial e de 
Financeiro Desenvolvimento 

I 
Gerente de Gerente 

atendimento ao de programac;ao 
cliente 

I I 
Consultor A 
Consultor B Programador 
Consultor C 

Recepc;ao 

Tratando-se de empresa familiar, tanto a estrutura organizacional quanta os 

niveis de inter-relacionamentos sao horizontais, isto e, as decisoes sao tomadas na 

forma de colegiado. 

4.4 PROPOSTA PARA ADAPTA<;AO AO MODELO GOVERNAMENTAL 

No intuito de adaptar as demosntrac;oes contabeis ao novo Modelo 

Governamental. Sera elaborado novo plano de contas utilizando-se o modelo "Plano 

de Contas referendal conforme ato declarat6rio executive cosif n° 36 de 21 de 

dezembro de 2007". 
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4.4.1 Demonstrac;:oes Contabeis em formato eletronico atualmente em usa. 

a) Plano de Contas 

-----·-- -~--·· --------------- ----- ......... --------------------- ----------------- ... --------- ----------- -·- ------- .. --------

Folba- om 
GlllpO: lt-AtiYO 

Cl3.!isifkacao Codigo lioJJ£ 
...... -------------------- ............ -..... ------------ ........... ----------------------------------------------- ... ------------------ .. -------------------

------------------------------------------------ ...... ------------------ ..... ---------------------------- ... --------- ... -------.------------ ....... 

101 

-- ........ ----------------------------------------- .......... -------------------- .. ----- ... -... --------- .............. ----- .... ------ .. -..... ---------------- .. -..... -

1004 

-------- ··---~------- ---- .. --- ..... -·--- ----- ......... -.... -- ............ -.... ----- ............ -- ........ -- ....... ---- .. -- ..... -- -~--- --- -- .... ---------- .................... -- .. ----- .... -

101Dlv1Ul 

1~10201 

linD£~101 

lin0£(t101 

10301'Jl 
lV30101 

li)jOZlJl 

1-mm 

lOOS 

27 

1m 

ADiltNT, 13 SA!l!RIG 
AetiJtNr. ffi:IM 

OOBILI~W 

CO.I!PTIAC·:~g 8 PBRIPERIC~IS 
MOV&IS B TIID~SILDS 

DE~~e. CI'J!POT. E P8RH. 
DEPPE .»:'1lEif E UfEJEILIC'~ 

Figura 07 - Fonte: Sistema atual de gerac;ao de dados 

A 
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b) Livro Diario 

.................................................................................................................................. 
LIVRO DIARlO 

Fo1l1a, 0002 I 
I 
I ....................................................................................................................................... ...........•....................................................................................................................... 

I DATA I LANCAMENTO I CC!o!TAS I !liSTORlCOS DEBITO CRED!TO 
.............................................................. -...... -"' ........ -.......................................... -- ...... -.................. --- .... -......... -...... -- ................ -........ -- ........................ --- .......... .. 
1 o4/0l/oal lUOOI 201010301 21 SAMJUOS A PAGr!R I UBS,25 I I 
I I I 101010101 1 CAIXA I I 1.m,2s 1 
I I 1 Fg rec1bo LIQ SAL MES 12/07 I I I 
I I I TCfl'AL DO DIA I UB5,25 I 1.m,25 1 
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
1 o1/o1;oa 1 

I I 
I I 
107/DL/OS I 
I I 
I I 
I I 

/10/01/091 

I I 
I I 
/10/0l/091 

I I 
I I 
/10/01/091 

I I 
I I 
I I 

115/01/091 

I I 
ps/o1/o9 1 

I I 
jl5/01/09I 

I I 
/15/o1/o9 1 

I I 
I I 
I1S/Ol/09I 

I I 
I I 
115/01/09 I 
I I 
I I 
I I 

1UDOI 201010301 23 FGTS A PAGAR 

I 101010101 1 CAIXA 
I w GFIP MllS 12/07 

12.0001 302020301 75 DESPESAS C/INTEPJIET 

I 101010101 1 CAIXA 
I W GlliA ONDA PROVEOOR DE SERVIOJS S/A 

I TCfl'AL DO D!A 

UDOI 302020301 4 9 AGOA, LUZ E TELErolE 

I 101010101 1 CAIXA 
1 w FAT MES 12/07 com msTRIBUICAO s/A 

UDOI 201010201 33 IllF A RllCOLHilR 

I 101010101 1 CAIXA 
I w DARF MllS 12/07 IRF 

9.0001 201010301 14 IHSS A PAGAR 

I 101010101 1 CAIXA 
I w GPS MES 12/07 

I TCfl'AL DO DIA 

1. DOll 302020301 76 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 
I 8g nr · 1S75~9 SOCIEDADE COOP DE SERV MED DE CURITIBA LTDA 

1.0 021 2 010102 01 3 3 IllF A RECOLHilll 
I Fg nr · mm SOCIEDADE COOP DE SERV MED DE CURrTIBA LTDA 

1.0031 101010101 1 CAIXA 
I Fg n! • 1875&9 SOCIEDADE COOP DE SERV MED DE CURITlllA LTDA 

2.000 I 302020301 76 ASSISTENCIA MEDICA ll SOCIAL 
I 101010101 1 CAIXA 
I Ey nr · 1BS102 SOCrEDADE COOP DE SERV MED DE CURlTlllA LTDA 

10.0001 201010201 10 IMPOS'ID SIMPLES A REO:iLHilR 
I 101010101 1 CAIXA 
1 ro w DlP srMPLE:S ras 12/C17 

13.000 I 302020301 55 ASSE:S.SO!llA JU!liDICA 
I 101010101 1 CAIXA 
I W GUIA ECONET BDI'IDR11 E CONSULTEMPRES LTDA 
I TCfl'AL DO DIA 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1€6,66 1 

I 
I 

s, go 1 

I 
I 

m, 56 1 

124,74 1 

I 
I 

u,o4 1 

I 
I 

2.56S,75 I 

I 
I 

2.1os,s1 1 

UL5,H I 
I 
I 
I 
I 
I 

112,so 1 

I 
I 

2.m,1e 1 

I 
I 

GO,OO I 
I 
I 

UG2,H I 

I 
166,66 1 

I 
I 

B, 90 I 

I 
m,s6 1 

I 
m, 74 1 

I 
I 

12,o4 1 

I 
I 

2.m,1s 1 

I 
2.m,sJ 1 

I 
I 

12,o4 1 

I 
uol,29 1 

I 
I 

m,so 1 

I 
I 

2.574,79 1 

I 
I 

H,oo 1 

I 
4.21i2,n 1 

................ -............................................................... -......................................................... -....................................................................... .. 
/19/01/091 5.000 I 302020301 49 AGOA, LUZ E TELE:rolE 

I I I 
101010101 1 CAIXA 

W FAT ras li/07 BRASIL TELECC« S/A 
/19/01/091 UDO I 302020301 49 AGOA, LOZ E TELE:rolE 

I I I 101010101 1 CAIXA 

I I I w FAT MES 12/07 BRASIL TELECC« S/A 

94,22 1 

I 
n,n 1 

I 
I 

I 
94,22 I 

I 
n,43 1 

I ................................................................................................................................... 

Figura 08- Fonte: Sistema atual de geragao de dados 
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c) Livro Razao 
==:::; = ==:; = =====:::: = ==:::; == = === = ====== = ==:::; === === =:::; ==:::; ==:::; = == =:::; == = ==== == === = ==:::;:::; == = == = = ==::: = == = ::::: == ==:::; == = = == = = == = == = = ===== = ==:::; = == = ==::: = ==:::;:: == = = 

Folha - 0001 
PICHA RAZAO 

==:::; = == = = ===== = = == = ==:::;:::; == = == = == = = ==:::; === === == ==:::; == =:: == = = == = === = == = == = == =:::; == = == = = == = = == = == = = ==:::; == = = ==:::;:: ==:::; == = = ===== = == =:::; == = ==:::;:: == = = == = = 
==================================================================================================================================== 
I GRlJl'O: Ativo 1010101 1005 CAIXA 
I COliTA: 101010101 1 CAIXA 

I 
Pagina - om 1 

== = ==== === ===== === == = = == = == = == ====:::; = == = == = = == = == = = === = ====== = == = == = ==:: = == = == = = == = = === === = == = == = = == = = == = == = = == = == = === = == = ==:::; = ==:::; === = = 
I DAT~. IIJNCA!oiEIITOI HlS'IDRICO DBBlTO CRJIDITO SAIOO 
~- ---- --- ---- --- ----------- --- ---- --- ---- ----------- ---- --- --- ------------------ --- ---- -- --------- --- ------- ---- --- ----------- --- ---

Saldo anterior 
Movimento do periooo 

I 
o, oo 1 

I 
o, oo 1 

66.723,52 DB I 
M.723,52 DB I 

:;::.::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

== = = == = = == = == = = === == = = == = == = == = = == = = == = == = = == = ==:: = == = = == = == = = == = == = == = = == = == = = == = = == = == = = == = == = = == = = == = == = = == = === == =:: == = == = = == = = == = = 
I GRUPO: Ativo 1010202 1011 lKPOS'IDS A RBCUPERAR 
I COllTA: 101020201 28 lllSS A RBCUPJlR.!,R 

I 
Jlagina - 0001 I 

== == ======= ====== = == = = == = == = == ==== == == = == = = == = == = = == = = ===== = = === == === = = == = == ==== == ======:: ==:: == =:: == = = == = == = ===:: == = === = == = == = = == = = == = = 
I DAT~. I LMlC/;I'iENTO I lliS'IDRICO I DBBJ'JI:) I CRJIDITO SAIOO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo anterior 1 I 
M01rimento do peri<Xlo 1 o, ~~o 1 

I 
O,IJO I 

3,59 DB I 
3,59 DR I 

==:::: ==:: = == ===:::: :::::: :::::: ==:: ==:: ==:: = == = === = ==:::: ==:: ==:::: :: =:: == = ==:::: == = == = ==:: = == = :::::: = == = = == = == = = ::::: == = = ==:: = ::: = == = = == = == = === = == = ==:::: ::::: = == =:: 

== =:: == == == = ==== == = == = = == = :::;: = == == == = = == = ==:: = == = == =: ==: = == ===:: = ==: == = == = = == = == = = ==:::: == = == = = ==:: ==:::: ==:::: == = == = = == === = == = = == = ==:::: ::::::: = == = = 
I GRlJl'O: Ativo 10301 1007 IMOBILIZAOO 
I COliTA: 1030101 19 CC«PUTAOORBS B PBRIFERlCOS 

I 
Pagina - 0001 I 

==:: = === = == = == = = ==:: ==:::: ==:: == = == = === ===== ==:: = :::;: :;: ==:::: ::::: =:: == = == = = === == = == = = ==:: ::::: = == = = == ==== = ==:: ==:::: ==:::: ==:;: == = = ==:: == = ==:: = ==:: == = = == =:: == = = 

I DATA l~loiEIITOI lliS'IDRICO DHBJTO CR.IlDITO I SAIOO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo anterior I 
Movimento d<J perio:lo o, oo I 

1 

o,oo 1 

2.750,00 DB I 
2.750,01) DB I 

==================================================================================================================================== 
==:: = == = = ==:: == =:: == = == =:: ==:: === == = = == = === :::::: = = ==:: == = = == = = ==:: == == == = :::: ==::::: :::::: = == = = == = = == = == =:: ==:: == =:: ==:::: ::::::: ==:::: ==:: ::: = == = = :::: :::: =:: ::::::::: :::: = 
I GRlJl'O: Ati 1'0 10301 11)07 IMOBILrZAOO I 
1 COllTA: mom 3 7 IDVEIS E UTE!tiSlLIOS Pagina - 0001 I 
:::: = = ==:: ::::::::: == = = == = ==::::: :::: = == = == = = :::::: = = == === = = == = ::: = = == = = == = == ====:: == = == =:: ::::: == = = == = = == === = = == = ==:::: == = = ==::: == =:: == = === ==:::: == = == = === =:;: == = = 

HlS'IDRICO 

Saldo anterior 
rwvimento do peric<lo 

DBEJTO 

I 
o, oo I 

Ol.llDITO 

O,•JO I 
2.772,00 DB I 
2.772,00 DB I 

==:: = == = = ::::: === =:: ==:: == = = == = ==:: ==:::: == == =====:::: :::: = == = = :: = = :::: = == = = == = :: = ==::::: == = == = = == = = == = == == == = == =:: :::; = = ==:: == =:: == = == = ==::::: == = == = = ==:::: ==:; = 

== ==== = ==== ===::: === == = = == === = === = == = === ::::::: == ==:: ==:::: == = = == = == ==== = == = == =:: ==:: ::: = = == = = ==:: == = ::::::::: ==:::: ==:::: :::::::: == =::: ========:::: ==:: ==::: = ==::: = ===:: 
I GRlJl'O: Ativo 10302 1008 DEPRBCIACl!O ACIJMULru)A I 
1 COliTA: mom so DRPREC.o::+mrr.E Pt:RIF. Pagiu - 0001 I 
==:: ===:: = === ==== === == = = == = == = ==:: = == =:: == === =:: ::: = == = = == = = == = == = = == = ==:: ==:::: == = == = = ==:: = ==:: == = === = ==:::: :: =:: == = == =:: ===== = == = = === == =:: == = = == = = 

I DATA ji.Jrl'ICA!oiEIITO I HlS'llJRICO DEBlTO CRJIDITO I SAIOO 
~ --~- ~ ------- ~~ --~ ~- --------- ~ -------------. ~ ·-- -------- ·-- -------------- -·- -· --------------------------------- ~ ---------.----------

Saldo anterior I 
Movimento do periooo o ,oiJ 1 

I 
o, oo I 

16•J,OO CR I 
160,00 CR I 

== == ===:: ===== = = ==: == = = == = ==:: == = = ==:: = :: ===:: = == = :::: = = :::: = = ==:: ===: === :::::::: == = = == = ==:::: ==:: = == = == =:: == = :: = = == = = ==::: == =:: ==:: == = == = = == = == = = == = = == = = 

== =:: ==:::: === == = = === == = = == = == ===== ==:::: ===== == ==:: ==:: = ==:: = == = ======:: == = === = == = == = = ==:: = == = == = = === === = ::: = = == = == = ::::::: = == = == = = === ::: =:: == == == =:: 
I GRDPG: Passivo 2010102 2005 OBRIIJ.~COBS TRlBUTARIAS I 
I COliTA: 201010201 10 lXPOS'ID SIMPLES A P.ECO LllER Pagina - 0001 I 
== =: == == == = ==== ==:: ==::: = ==:: ==:: == = = == =:: == = == = = ==:: ==::: ==:: = == = == = = ==:: :: = ==:::: == = :::::: = == = = ==:: == = = ==:: ==:::: ==:::: ::::: = :::::: = = == = ==:: ==:: = ==::: :::: = = == =:: ::::::: 

I DATA I LMlCAMENTO I lliS'IDRICO DEBlTO CRJIDITO I SALI:O 
~ ~ -• •- ••- •• • • •• • • •- • ---- •- • -- • •w • • •• • -• w- •-- • ---- • • • -• •- • • • •-- ---- •• • ••- • w ~ • ~ • • • • • • -• • • •• • • • • • • • • • •• • •• • • • • • ••- • •-- -• • • •• • • • • • •• • •- • 

Saldo anterior I 2.574,78 CR I 
==: ===== ======= :::::: == =:: ==:: === === = == == ===== == == = ==:: === =:: ==:: ==:::: === == = ==:: = ::: = ==:: = ::::: = == === =:: ==: ==:: = ==:: = == = == = = ::; ::: == ===:::: ==:: ==:::: ==:: = == == 

Figura 09 - Fonte: Sistema atual de gera9ao de dados 
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d) Balan<;o Patrimonial 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

conta 

ATIVO 

CIRCULMITB 

D ISF.JNIB ILIDADBS 

CAIJJ! 

CAHA 

OUTROS CRIDITOS 

IKPOST'nS A RHCUPB~.R 

u~ss A RECOPRR.A.R 

PERWt.HENTE 

IMOBILIZAOO 

tmliTAOORES E PERIFERIO:lS 

IDVBIS R UTOOILIOS 

DRPRECIACAO ACllMUIAlll! 

DEPREC. camru PERIF. 

B.IUA!ICO PATRrMONIP1 Rl!CERR~.DO EM 30/11/0B 

Figura 10- Fonte: Sistema atual de gera<;ao de dados 

Folha - 0001 

Sal do 

63.567,42 DB 

5U05,42 DB 

58.201,83 DB 

5U01,B3 DB 

58.201,83 DB 

3,5~ DB 

J,59 DB 

5.362, 00 DB 

5.522,00 DB 

2.?50,00 DB 
2.772,00 DB 

160,00 CR 

160,00 CJ1 
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e) Demonstragao de Resultado do Exercicio 

Folha - 0001 

DEXONSTAACAO 00 RESULTAOO 00 BXERCICIO IDol 31/12/08 

RECEITA OPBRACIONAL BRUTA 148.424,58 
Prestacao de services 148.424,58 

DEDUOOBS DA RECEITA BRUTA (10. 790,47 
Impastos e contribuicoes [10.790,47 

RECEITA LIQITIDA B7 .634,11 

LUCRO BRUTO B7 .634,11 

RECEITAS (DESPES~.S) OPERACION.~IS !149. 204,72 
Despesas com vendas (2. O~D, 00 
Despesas ~erais e ad11inistrativas (146 '531, 69 
Variacoes monetarias (643 1 03 

RESULT!OO OP!lRACIONflli (11. 570,61 

LUCRO \PREJUIZO) LIQUlOO 00 B.~ERCICIO [11.570,61 

Reconhecemos a exatida.o da presente denDnstra.cao do resultaoo do 
exercicio. 

Figura 11 - Fonte: Sistema atual de gerac;ao de dados 
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4.4.2 Demonstra96es no formate do Sistema Publico de Escritura9ao Digital 
a) Plano de Contas 

PllriOOIJ 11a Et.a::r1tur~~o: Dl/01/200G ~ ll /Ol (200G 

C6:Ugo aiwl 

C611igo da Cooh 

mU .OODl 

Pliloo 11a coot;a n!QI'QDD1il.l C6131go llil Cootil. 

S;cr~tilriil ~ ~;it.l FQd;:till 1. (•1. Dl. 02 .a.:• 

2l2l;l0 1 aJBt'O 'exlii URi I SlmVICDS VDm.Icce 

~~ ' QGltlll :qi!llrlll(lial as~ Qa ~ta 

mua.ooo2 2 CCfO'RJIS DE mst.t~ 

C6111go da Oloh 

Bar:r;t;ri~ ~ Ttw.:;i t.1 Fwd;::till 3 . 01. 01 . 03 . Ol. Dl . 00 

'Jiia:lo:Ooa3 'i';z '1Sman:.lliJ711AL 00 PW:aOO ol"'r(g~ ,, < 

~- 1111 amtu n~:mmoial 
!I~_DfQti1~'1.ol ~ iec81t. '~1 

ms.11 l!lCBITliS OPEAACIC&U8 

PliiOO dQ CODtill r;t;rgoo~l 

':iji!Q di amtaa nfllriD.aial 
saarat;ru 1.1;. JlQoae~1t. iedaGL 

C5dl.gu da am.ta 
3 ,QJ.,. Gl. Ol .Ql . 1.1 ,00 

C611igo da Coota 

ri5i1ig1t •·· iia aiiita 
'3 .Ol. Ol. OS.Ol . DS .Oil 

2J2$ .ll .•)D02 .2 OO'lUS RECEimB CPEAAC IOAAIS 

Plii'OO dQ CCDtOII rCI!QI'liOOiil.l 

5gcr~lilri.il. ~ R;;.:git.l F~~nl 
.s;crwt;uu ~ R--=;lt.o F;.:);<riil 

&;r:r;t;ru ~ R;.:;tt.l F;d;:till 

Pliloo l1a cootill r;t;r;oci~l 

Sacr;.to.riil. ~ Rw-::;1u F;.:);<riil 

C611igo dil Cootil. 

l .Ol. 01 . C•S.Ol . ll .OO 

l . Ql . Ol . OS .IJl . 11 . 00 

l .Ol. DJ . Ol.•Jl. Dl .OO 

C6111go dil Cooh 

3 .01. 01 . •) !t .•Jl . C•S .OCI 

PliiOO l1a Cootaa 

am: ao. 91\UD9 fOODl-1l 

Qiot.u s .o.Uvo 

CSdlgp 111 IQ'lut.itJa91a 

c5131go dCI Agl Ut 1C.Q~O 

l.l 

Contilll dll r~"ulti!d.o 

C6131go 13; Aglut1a.Q~O 

C'04 . DOl 

c:ont;l dJil ruuL~ 

m!Siga 111 Aglut.ilwtlD 

BSl'. VII 
C\."l!ltilll 1111 IQ&Ult.Od.o 

c5131go 13; Aglutio•11;~ 

~till dll fQIULt:.;ldl) 

CSiftga 111 lglutinaqla 

llll:. DD3 

Conlil~ dQ r;·.:;ul t.;,io 

c5131go 13; Agl ut ia.~~ 

P.EC . oa~ 

Contil& d.Q r...sult.od.o 

c6digo dCI Aglutio;~9~0 

ttESP . 001 

Figura 12- Fonte: Sped Contabil - Sistema Publico de Escritura<;ao Digital 

Collt.o dQ R'iwl 
Bupgrior 

A mB .l 

A ma .1o 

A .2321 .10 

A ll21,ll 

A 2328.11 

A ma .12 

RQgiJtt"D l 01 lS 

~igioil 1 ~ l 

01/ DI /:l DD~ 

Ol/Dl/nDt 

Ol/utzaat 

~ 1/Dl /~004 

Ol/Dl/lDD4 

~l/01/:lDO~ 

Ol/Gl/ZDD4 

vl ! Dl r•oa~ 
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b )Livro Diiuio 

E!nt i .U.de , I!STAW!LECIMEIITO TI!S'J'I! DIDIO GE:RAL 

Peri odo d4. l!s<!ri t.u ra<;:lo , 1)1./0 1 J 20 0' :s ll/ 01 /2 00' 

Data 

02/01 / 2006 

Ol/01/2006 

Ol/Ol/200<& 

0~/ 01 /2006 

OS/Ql/:lDII' 

0~/01i200& 

O£/li.l/2D04i 

10/01/2006 

· l0103ilc:iii~ 

11 /01/2006 

ll/Dl/2DCK 

20/01 / 2006 

10/0l/200<& 

20 / 01/20•)6 

20/0:i/2004; 
20/Dl /2 006 

~.~?9~4teJ~~ 
23/01/2006 

2VDll~r)ii' 

25/01/2006 

lS(Ol/200' 

2J/CI1/201l6 

l1/Dl/,2DOli 

27/01/2006 

.;n'tJh~oQ4i 
·,;::= <}; ,,~ . ,~-

28/01/2006 

Cc.:!.igo d4. Conta 

2328.2 . 0001 

2129 . 2 . 0002 

2329 . !0 . 999g 

2129 . ) . 0001 

21.211 , I . 0001 

2l29 . ) . •J002 

23211 .8 . ODO:l 

2)29 . 4 . 0001 

2329 . 4 . 0001 

2129 . 12 . 000 1 

:!l2$L!i . 999& 

2129 . 1 . •J00 1 

2j2lLJ . ODOl 

2l:t9 . 9 . 0001 

2~28{8 :~001 

23:£9. l. QDil1 

i):2'& ; 1LD(\j)~ 

2329 . 1 . OO•Jl 

.2328 . lLDODll 

2l29 . 12 . OOC•2 . 
cca2a-oo1 
n:ia , 1 , ooot 

Nome da Cont" 

I!S'J'OC(JES • Jo!ATERIA· 
PRI~ 

':~·I'lllRI:A•'. JI'~ . 

.l'AP~~t& 
I!S'J'OO(.lli:S - Jo!AT . 
UI'TIIRMI!DIAR !OS 
'l'RANGI'lllRIA • 11'00 , 
BXTIDUOR 
CLIIDITI!S • fll.CI OIIATS 

Rl!CBITA D&: VBIIIJAS -
.PRODtfCAO PROl'RtA 
CLI&IlTES • E:x:TERIOR 

Uc:RJTA DE EltFOilTACAO 

EOUrl?li)(KilTOS, MAQUnfAE 
11 Il·ISTALAl:XlE:S 

iii !" :~rn:iRIA - . II'Oimir > 
J)('l'BR.IOJl 
l!oU!Pli)(JrnTOS , t-4AQUUIAE 
I! INSTALACOE:S 
'l'RANil I'lllRIA • VoP . 
'lriiaiOJl 
JUiloS PA·:IOS A 
F'ORNI!CEDOR.I!S 
'l'RANil I'llll!lA • JI'ORII . 
NACIO.WliS 
BA.NCOC 

CLI~ • .iiACIOIIAtG 

ICM:S 

/i~t!42i!i~ -PRo~~ . 

\ii< ~I=!TAS 
BANCC5 

Q(1l'll,1jS ~ITAQ 
OPIRACIOII1ti& 
CUJ'RA8 DI!I:.PESA.S 
OPI!RACIOIU<IS 

.BAIOOS 

CUTRAS DI!SPE:..!W> 
OPERACIOOAIS 
IWi~ 

2)29 . 12 . 0002. 
CC2328-0D2 
)llt.l.Cibot 

.., ... ·· ~i:Hi>\ y; .. :·: ~, 

23:£9 . 1 . 0001 

Livro Di~rio 

CNN , 00 . 910 . S09/000l-1l 

Perieo::b Se1ecic:ru!ldo , •Jl/ C•1 / ~006 & ll /•Jl / 200' 

Cent1-o de O..ato 

cc;n~s. -oot 

CC212B-O•J1 

COMPRA DB INI>ll-IOS NP . No. <:Cf4PRA 
01! UlSilMC!i: lf'P . flo . 1001 
COMeRA .Ill ~ - »P . lllo . cx:tiPRA 
DE l]lmiMOS • n . lla . • lDOl 
COMPRA Dl! INStJ<ICS NP . tb . <:Cf4PRA 
DE UlSIJMCIO UP . flo . H9~ 
COMPRA Dll INGti40S - IIJ . NO . CCMPRA 
DE DJiroMCICO - In . lla . 9!119!11 
Vl!l«JA l"lllDUTC£ DIV . A 

VlllfllA PROilll'ro& • DIV . A 

IU!V.I!NOA • DIV . B 

R.BVKIIIDA • Dtv . 'Q 

COMPI!A ~IP'ro . 

COMPI!A Dl! EOUI PTO . 

roMPRA DB BQ!IIPTO . 

JUR06 l\. F"OI!NI!CEOORES 

PA.GAJIOOITO A FORDCIOORKI: PAGAKIDJTO 
A PORNKCKDORII& 
PU>AH&IITO A F'CllU1!CiiOOR1!£ PAGI<MlDlTO 
l\. 1'\JPJ~I!CEDORI!S 

VKIIIDA A CLlKIITKS. VJIIIDA A CLlKIITK& 

I C~\S A RI!COIJlE:R &/ V.l!llDAS 

1l&fiiiA A; CLl$tl'll& 1l&fiiiA A CLIBIITII& 

O!JTRAS RBCBl'lr<& OPl!Rl.CICX~rs 

Otrl'JBoS W<:;ltl".DUl OPmW:IaaiG 

OtrrllAS RI!CEI:W.S OPI!Rl.CrOOAI!: 

otl'l'RAS WCB.L".D\.S OPRIIACICEli.H: 

C•UTRJ\.S DI!,;:PJ!I:AS OPBRl.C fo:lNAIE C<Jri!M 
DI!I:.PBSAS OPJ!RA\:IOti~.S 

otl'l'RAS I$fi>Plti:AS OPIDW:ICEliii: CO'r.I1AS 
OB&PIII>N> OI?BIIAClOfiAlS 
OUTRAS DI!SI?l!SAS OPl!I!.AC'ICf·IAIS CUI'RAS 
DBSPBSAS Ol?l!RA\:IOIIAIS 
I)U'I'JlAS ~GAS OP.RaAc:IWAIG OU'IllA& 
016~ ~I<irAIS 
RI!CEBIKENTO C:€ O:t.I1!!1TE:S RB\:BiliMENTC 
DB CLIB1<1TI!S 

Bate relat6ri<> f<:::>i ger"c'b pe1c Siatem" roblico de Et.ocdturllc-·3o Digi t<ol - Sped 

Figura 13- Fonte: Sped Contabil - Sistema Publico de Escriturac;ao Digital 
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c)Livro Razao 

l:mJ....._: r.;;.1MCl.tt:IHt~f{; tt::Z.U ~;t; :..b\J..L CNPl'~ (}~: •4i¢.93t•::-~.:;. t·t 

~-"t- 4:. :C:..:f"ii'U~•: C\ :ltl.IZU!i$ a ! •.'Ui./N!:~ P._"iudf)S•IKl!oftw• ..: V~ . .-;1~;-,:~ .- ~ ~ ·~r;::;:~(. 

CJMIIilbl s.lw•:n\futer t1~t L.:~>~·l . "to:$tC<:JA; 

Uvro Radio 

C.fftfa..t: en~e.t:tH!I'o-T\:: ':1St~ o~u ·.-~ ~~,a;" 

Pwtuzk.dw ·t.c·~NI..an: O: l ·.f.)~.·::oc~ .. 'l>'l',l•l f:-;~ Pltfo!t,•dtt5•t•sc-n•lh~ t~ •. '<: i-, ·:r'~ A ~l·'!'i~.1 !(Jc';!:· 

Cfmi'U .s.t-.h.,•d.ta.;.. J HI>'"' i ~tl'i• t .. \::.,."4.~ oe: m~ur~ 

IJ\It'ORiU.io 

.I:IJn J•·~at:•d.• t:t ,.r...- ~~ lt.r.-. H.!.:.,::-t- -s. .be'fiUnpa..~ l'~t a: • ~..t 
""~ d ~ :::.1- <it: ~·.; . :. .•2..: t t ia 

Figura 14- Fonte: Sped Contabil - Sistema Publico de Escriturac)io Digital 

'-- -·~, -;:.:r.: ~ .. 
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d) Balanc;o Patrimonial 

Balanqo P~tr~oni•l 

Entidade ' SSTAllE.I.J>Cl!o!ENTO Ti:GT'E DIARIO •";EP.AL 

~:>eriodo da Escriturae;;ao : 01 /01/;<oc,c; a 31/0l/400& 

I:•ata do :Balan<;C•< Terc;a-feira , ll de Janeil."'' de .20.:<6 

lhucriqlo 

i\TIVQ 

,:;Trve - DISPONtVl!L 

AT IV•) - ESTOQU'l!S 

ESTCQUE:S. - z.t:..T:£RIA-f'RlM.:; 

ESR~•'l1E:E. - M.."<TERIAIE. INT'ERMEDIARIOS 

ATI"'./'v - RIV'.LIZAVBL L£,1-IGO PRAZQ 

ATI\10 - IMOSILIZ.::.OO 

PASS I% 

P.kSstVO CIR.dm.I'IN'I'E 

P.A'l'lU!o1~1fi.O LiQUIOO 

P, t.f~t.JlOO - CA~ITAL RSJIIL.iz~.oo 
P • .t.fQU.;rDO - OUTR.AS. COl~Tl\S. 

C'NPJ : C· 0 . 910 . 5 05<;'iX•'il - ?1 

Regi;;tro 1 a 1.:: 

P.igin~ l de 1 

91£. €44 ' 99 

'0-H . >l44 , 99 

~ . 000 , 00 

i< . SOO,OO 

~.500 , 00 

14 >) . 000,00 

25•). 000 , 00 

9)6.&44,99 

50. ooo,oo 
no. ij44,99 

7 10.000 , 00 

176 . 944,99 

Figura 15- Fonte: Sped Contabil - Sistema Publico de Escriturac;ao Digital 
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e) Demonstra9ao de Resultado do Exercicio 

Demonstra~&o de Reeultado do Exercicio 

E:ntidadet ESTABELECIMENTO TESTE: DIARIO GE:RAL 

Periodo da Escritural):io: 0~/01/2006 a 31/01/2006 

Periodo: 01 de .J,;:tn.eiro a 3~ de Janeiro de 200 

RECBITA OPERACIONAL LIQUIDA 

(-) IMP08TOS 

RECEITA DE VENDAS 

RllCEITA DE VENDAS INTERNAS 

RBCEITA DE EXPORTAr.Ao 

(-) CUSTO DOS BENS B SERvrr.os VBNDIDOS 

{- ) COHPRAS DE UTSUMOS 

ESTOQUE NO PINAL DO I?BRIODO DE AI?URA<;:AO 

REClliTAS OPERACIONAIS 

Jf.TROS RECEBIDOS 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI13 

(-l DESPESAS OPEPACIONAIS 
(-) JUROS PAGOSA FORNECBDORES 

(-) OUTRAS DE:SPBSAS OPEPACIONAIS 

(-) MULTAS 

LUCRQ ANTES DOS IMPOSTOS 

I 

Est& l'elat6rio fo:! g~1:ado pelo Sistema- Pabl.tco de B'sc.r.:!turaq~o D:!gi tal - Sped 

Verslo 2 .o do visuali:zado1.· 

Figura 16- Fonte: Sped Contabil -Sistema Publico de Escritura<,;ao Digital 

CNPJ, 00.910.S09/0001-71 

Registro 1 a 16 

P.4gina 1 de 1 

Valor 
270. 00(1. 00 

{10.00(1,00) 

280.000,00 

205.000,00 

75.000,00 

(5.000,00) 

{lO.OOO,OOj 

5.000,00 

2.059,99 

so' 0(~ 
2.009,99 

(l00.2l5,00) 

(100,00) 

{100.100,00) 

{:15,00) 

1(;6.844,99 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Na atualidade existem urn sem numero de pec;as contabeis, gerados por uma 

gama enorme de programas contabeis e de ERP (sistemas integrados), visando 

atender exigerncias legais em todas as esferas: federal, estadual e municipal. 

ldentificamos uma falta de inter-relac;ao e porque nao dizer comunicac;ao 

entre os 6rgaos oficiais. Uma mesma informac;ao e relatda diversas vezes em 

formatos diferentes. Somente para a Receita Federal do Brasil OS dados relatives a 
determinadas contribuic;oes sao apresentados no Demonstrative de Apurac;ao das 

Contribuic;oes Sociais, na Declarac;ao de Debitos e Creditos Tributaries Federais e 

na Declarac;ao de lnformac;oes Economico-fiscais da Pessoa Juridica. 

Com o passar do tempo e os avanc;os tecnol6gicos algumas tentativas de 

unificac;ao estao ocorrendo como no caso da unificac;ao das informac;oes prestadas 

a Caixa Economica Federal relativa ao FGTS em conjunto com as contribuic;oes 

previdenciarias. Recentemente foi criada a Super Receita no intuito de unificar a 

Receita Federal do Brasil eo INSS. 

Com o advento do Sistema Publico de Escriturac;ao Digital em 2007 e em 

particular no seu modulo de Escriturac;ao Contabil Digital, criou-se a linha mestra 

para confecc;ao e apresentac;ao das pec;as contabeis. Na norma proposta definiu-se 

urn Layout padrao para conversao das demonstrac;oes atuais. 

0 que em tese parece relativamente simples, ja que o objetivo final e o 

mesmo, simplesmente transformar as Demonstrac;oes Contabeis hoje em papel em 

formate eletronico especifico. 

Na busca da adequac;ao das retinas existentes ao novo modele 

governamental pontuou-se na criac;ao de urn plano de contas especifico que 

promovera urn "de= para", urn criterio de conversao dos atuais pianos em uso para 

o plano de contas referencial proposto pela Receita Federal do Brasil. 

Sendo que o caminho natural sera adequar o plano atual da empresa ao novo 

plano padrao, o que aproxima sobremaneira as Demonstrac;oes Contabeis 

eletronicas a Declarac;ao de lmposto de Renda Pessoa Juridica o que possibilitara 

no futuro a eliminac;ao de algumas fichas e a simplificac;ao do seu preenchimento. 
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Apresentamos entao como sugestao, o modelo consolidado nos padroes 

governamentais, com as adaptagoes necessarias. 

No momenta do fechamento do presente trabalho a Escrituragao Contabil 

Digital encontra-se em ambiente de testes, abrangendo urn pequeno grupo de 

empresas submetido a urn controle especial pela Receita Federal Do Brasil. 

Com sucessivas prorrogagoes no prazo de entrega dos arquivos referente o 

exercicio de 2008 esta estabelecida a data de 30 de junho de 2009. 

Com a exigibilidade para 2010, em que todas as empresas tributadas pelo 

Iuera real estarao obrigadas a entregar a Escrituragao Contabil Digital esta criando

se ampla discussao na midia eletronica, onde elenca-se os diferentes obstaculos a 

implantagao e padronizagao das Demonstragoes Contabeis. 

Todo tema inovador provoca acaloradas discussoes, mas o tempo urge contra 

as profissionais de contabilidade. Para muitos e completamente desconhecido. 

Na academia, ouvem-se apenas sussurros nos corredores, nada oficial. 

Tambem pudera esta transposigao de urn processo arcaico para um processo 

moderno e eficaz, principalmente no foco do combate a sonegagao e aumento da 

tributagao, veio a tona em urn momenta que o Brasil esta preparando-se para a 

convergencia de suas Demonstragoes Contabeis as normas internacionais. Muita 

mudanga, como coloca no principia deste trabalho, esta declarada a morte do 

guarda-livros eo nascimento do "Contador Digital". 

Como o assunto e relativamente novo e a adaptagao pelos profissionais de 

contabilidade sera gradativa, apesar de nao haver tempo util para tanto, muitas 

duvidas e dificuldades deverao eclodir deste novo processo. No presente trabalho, 

dedicamos especial atengao a Escrituragao Contabil Digital, mas esta por si s6 nao 

esgota as mudangas. Trata-se tao somente de urn brago do Sistema Publico de 

Escrituragao Digital, portanto recomendamos urn aprofundamento maior nas 

particularidades desta nova sistematica de apresentagao de documentos fiscais com 

enfase principalmente na Escrituragao Fiscal Digital e na Nota Fiscal Eletronica. 
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Receita Federal 

Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007 

DOU de 22.1.2007 Edic;ao Extra 

lnstitui o Sistema Publico de Escritura<;ao Digital - Sped. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuic;;ao que lhe confere o art. 84, incise IV, da 
Constituic;;ao, e considerando o disposto no art. 37, incise XXII, da Constituic;;ao, nos arts. 10 e 
11 da Medida Provis6ria no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, enos arts. 219, 1.179 e 1.180 
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

DECRETA: 

Art. 12 Fica institufdo o Sistema Publico de Escriturac;;ao Digital -Sped. 

Art. 22 0 Sped e instrumento que unifica as atividades de recepc;;ao, validac;;ao, 
armazenamento e autenticac;;ao de livros e documentos que integram a escriturac;;ao comercial e 
fiscal dos empresarios e das sociedades empresarias, mediante fluxo unico, computadorizado, 
de informac;;oes. 

§ 1Q Os livros e documentos de que trata o caput serao emitidos em forma eletronica, 
observado o disposto na Medida Provis6ria nQ 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

§ 2Q 0 disposto no caput nao dispensa o empresario e a sociedade empresaria de manter sob 
sua guarda e responsabilidade os livros e documentos na forma e prazos previstos na legislac;;ao 
aplicavel. 

Art. 32 Sao usuaries do Sped: 

I- a Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda; 

II - as administrac;;oes tributarias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, 
mediante convenio celebrado com a Secretaria da Receita Federal; e 

III - os 6rgaos e as entidades da administrac;;ao publica federal direta e indireta que 
tenham atribuic;;ao legal de regulac;;ao, normatizac;;ao, controle e fiscalizac;;ao dos 
empresarios e das sociedades empresarias. 

§ 1Q Os usuaries de que trata o caput, no ambito de suas respectivas competencias, deverao 
estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e prazos de apresentac;;ao dos livros e documentos, 
par eles exigidos, por intermedio do Sped. 

§ 2Q Os atos administrativos expedidos em observancia ao disposto no § 1.c deverao ser 
implementados no Sped concomitantemente com a entrada em vigor desses atos. 

§ 3Q 0 disposto no § 1 Q nao exclui a competencia dos usuaries ali mencionados de exigir, a 
qualquer tempo, informac;;oes adicionais necessarias ao desempenho de suas atribuic;;oes. 

Art. 4Q 0 acesso as informac;;oes armazenadas no Sped devera ser compartilhado com seus 
usuaries, no limite de suas respectivas competencias e sem prejufzo da observancia a legislac;;ao 
referente aos sigilos comercial, fiscal e bancario. 
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Paragrafo unico. 0 acesso previsto no caput tambem sera possfvel aos empresanos e as 
sociedades empresarias em rela<;;ao as informa<;;oes por eles transmitidas ao Sped. 

Art. 59 0 Sped sera administrado pela Secretaria da Receita Federal com a participa<;;ao de 
representantes indicados pelos usuarios de que tratam os incisos II e III do art. 3Q. 

§ lQ Os usuarios do Sped, com vistas a atender o disposto no § 29 do art. 3Q, e previamente a 
edi<;;ao de seus atos administrativos, deverao articular-se com a Secretaria da Receita Federal 
por intermedio de seu representante. 

§ 2Q A Secretaria da Receita Federal, sempre que necessaria, podera solicitar a participa<;;ao de 
representantes dos empresarios e das sociedades empresarias, bern assim de entidades de 
ambito nacional representativas dos profissionais da area contabil, nas atividades relacionadas 
ao Sped. 

Art. 6 2 Compete a Secreta ria da Receita Federal: 

I - adotar as medidas necessarias para viabilizar a implanta<;;ao e o funcionamento 
do Sped; 

II - coordenar as atividades relacionadas ao Sped; 

III - compatibilizar as necessidades dos usuarios do Sped; e 

IV - estabelecer a polftica de seguran<;;a e de acesso as informa<;;oes armazenadas 
no Sped, observado o disposto no art. 49 . 

Art. 72 0 Sped mantera, ainda, funcionalidades de uso exclusivo dos 6rgaos de registro para 
as atividades de autentica<;;ao de livros mercantis. 

Art. 82 A Secretaria da Receita Federal e os 6rgaos a que se refere o inciso III do art. 3° 
expedirao, em suas respectivas areas de atua<;;ao, normas complementares ao cumprimento do 
disposto neste Decreto. 

§ 1Q As normas de que trata o caput relacionadas a leiautes e prazos de apresenta<;;ao de 
informac;oes contabeis serao editadas ap6s consulta e, quando couber, anuencia dos usuarios 
do Sped. 

§ 2Q Em rela<;;ao as informa<;;oes de natureza fiscal de interesse comum, os leiautes e prazos de 
apresenta<;;ao serao estabelecidos mediante convenio celebrado entre a Secretaria da Receita 
Federal e os usuaries de que trata o inciso II do art. 3.c.. 

Art. 92 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<;;ao. 

Brasilia, 22 de janeiro de 2007; 186.C da Independencia e ug.c da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DASILVA 
Bernard Appy 

©Copyright Receita Federal do Brasil - 19/06/2009 
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Receita Federal 

lnstruc;ao Normativa RFB n° 787, de 19 de novembro de 2007 

DOU de 20.11.2007 

lnstitui a Escriturac;ao Contabil Digital. 
Retificada no DOU de 21/11/2007, Sec;ao 1, pag. 43. 
Retificada no DOU de 22/11/2007, Sec;ao 1, pag. 67. 

A!terada pe!a !N RFB n° 825, de 21 de fevereiro 2008. 
A!terada pela lnstruc;;ao Normativa RFB n° 926, 11 de 

marc;;o 2009. 

0 SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribui<;:ao que lhe confere o 
inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 
pela Portaria MF n° 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o disposto nos arts. 1.179 a 
1.189 da lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no art. 11 da lei no 8.218, de 29 de agosto 
de 1991, com a reda<;:ao dada pelo art. 72 da Medida Provis6ria no 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, no art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da Medida 
Provisoria no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e no Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, resolve: 

Art. 1° Fica instituida a Escritura<;:ao Contabil Digital (ECD), para fins fiscais e previdenciarios, 
de acordo como disposto nesta Instru<;:ao Normativa. 

Paragrafo unico. A ECD devera ser transmitida, pelas pessoas jurfdicas a ela obrigadas, ao 
Sistema Publico de Escritura<;:ao Digital (Sped), instituido pelo Decreta no 6.022, de 22 de 
janeiro de 2007, e sera considerada valida apos a confirma<;:ao de recebimento do arquivo que a 
contem e, quando foro caso, apos a autentica<;:ao pelos orgaos de registro. 

Art. 2° A ECD compreendera a versao digital dos seguintes livros: 

I - livro Diario e seus auxiliares, se houver; 

II - livro Razao e seus auxiliares, se houver; 

III - livro Balancetes Diarios, Balan<;:os e fichas de lan<;:amento comprobat6rias dos 
assentamentos neles transcritos. 

PaFa~rafe uAiee. Os livres eeFttaBeis eFFiitises eFFI feFFFIB eletFeAiea smtCFae seF assiAases 
si~italffieAte, utilizaFtse se se ceFtifiease se se§uFaAt;a Ffliflifl9a ti13e A3, eFFiitise 13eF eAtisase 
CFCSCFICiElSB f3CIB lRfFa CStFUtUFB SC Cfla·ves PUBiieBS BFBSiiCiFB (ICP B1 BSil), B fiFFI SC §BFBRtiF B 
auteFia Se S6CUffiCflte Si~itBI. 

Paragrafo unico. Os livros contabeis e documentos de que trata o caput deverao ser assinados 
digitalmente, utilizando-se de certificado de seguran<;:a minima tipo A3, emitido por entidade 
credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a 
autoria, a autenticidade, a integridade e a validade juridica do documento digitai.(Redac;ao dada 
pela Instruc;ao Normativa RFB no 926, de 11 de marc;o de 2009) 

Art. 3° Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2° do Decreta n° 6.022, de 2007: 

I effi Felat;fie aes fates eeRtaBeis eeeFFises a 13aFtiF se 1° se jaReiFe se 2008, as 
13esseas juFisieas sujeitas a aeeffif3BRABFFieRte eeeAeffiiee tFiButaFie difeFeReiade, 
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Aes t:eFR9eS Ela POFtaFia RFB l'l 0 11.211, de 7 ele AOVCR9Bf0 de 2007, e sujeitas a 
tFieuta~[;Eio Elo iR9f3este Ele FeAEia eeFA ease Ao lueFo Feal, 

II eFA Fela~ae aes fates eoAtabeis eeeFFieles a f3cFt:iF Ele 1° Ele jaAeiFo Ele 2009, as 
eleR9ais f3CSSOBS juFfEiieas sujeit:as a tFibuta~ao elo lFAf30StO ele ReAela €0ffi base flO 
LueFo Real. 

I - em relac_;ao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 1.Q de janeiro de 2008, as 
sociedades empresarias sujeitas a acompanhamento economico-tributario 
diferenciado, nos termos da Portaria RFB nJ;). 11.211, de 7 de novembro de 2007, e 
sujeitas a tributac_;ao do Impasto de Renda com base no Lucro Real; (Reda<;ao dada 
pe!a Instru<;ao Normativa RFB no 926, de 11 de marr;o de 2009) 

II- em relac_;ao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 1.Q de janeiro de 2009, as 
demais sociedades empresarias sujeitas a tributac_;ao do Impasto de Renda com 
base no Lucro Real. (Redac_;ao dada pela Instrw;;ao Norrnativa RFB n° 926, de 11 de 
marc_;o de 2009) 

§ 1° Fiea faeult:aela a eAt:Fe§c Ela EGO as EleFAai:; f3CSSOflS jUFtelieas flBe ebFi§aela:; AOS teFFAes eo 
eaf3ut:, eFA Fela~ae aos fates eefltabeis oeoFFielos a f3aFt:iF ele 1° Ele jafleiFo Ele 2008. 

§ 10 Fica facultada a entrega da ECD as demais sociedades empresarias. (Redac_;ao dada pela 
Instrw;ao Normativa RFB no 926, de 11 de marc_;o de 2009) 

§ 20 As declarac_;oes relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) exigidas das pessoas juridicas que tenham apresentado a ECD, em relac.;ao ao 
mesmo periodo, serao simplificadas, com vistas a eliminar eventuais redundancias de 
informac_;ao. 

Art. 40 A ECD devera ser submetida ao Programa Validador e Assinador (PVA), especificamente 
desenvolvido para tal fim, a ser disponibilizado na pagina da RFB na Internet, no endere<;o 
<www.receita.fazenda.gov.br/sped>, contendo, no minima, as seguintes funcionalidades: 

I- validac_;ao do arquivo digital da escriturac_;ao; 

II- assinatura digital; 

III - visualizac_;ao da escritura<;ao; 

IV- transmissao para o Sped; 

v - consulta a situac_;ao da escriturac_;ao. 

Art. so A ECD sera transmitida anualmente ao Sped ate o ultimo dia util do mes de junho do 
ana seguinte ao ano-calendario a que se refira a escriturac_;ao. 

§ 10 Nos casos de extinc_;ao, cisao parcial, cisao total, fusao ou incorporac_;ao, a ECD devera ser 
entregue pelas pessoas juridicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras 
ate o ultimo dia uti! do mes subseqOente ao do evento. 

§ 20 0 servi<;o de recepc_;ao da ECD sera encerrado as 20 horas - horario de Brasilia - da data 
final fixada para a entrega. 

§ 30 Exeef3eieflaiR9eAt:e, eR9 Fela~ao aos fates eofltabeis oeoFFieles eR9 2008, o f3Faz:o Ele EJUe tFata 
o § 10 :;en3 ate e u!tiR9o Elia uti! Elo R9eS Ele jufli'le Ele 2009. (Induido pe!a H4 RFB fi

0 825, de 21 
de feveFeiro de 2008) 
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§ 30 Excepcionalmente, em relac;ao aos fatos contabeis ocorridos entre 1 o de janeiro de 2008 e 
31 de maio de 2009, 0 prazo de que trata 0 § 10 sera ate 0 ultimo dia util domes de junho de 
2009. (Redac;ao dada pela Instruc;ao Normativa RFB no 926, de 11 de mar;:o de 2009) 

Art. 6° A BJ:3f€Seflt:c~Eie eles lhtFes eli§it:cis, Aes t:eFFAes elestc lAstFu~Eie PdeFfflctivc, 5UJ:3Fe, eFA 
Felc~Eie ces BFE:Jui·tes eeFF€5J:3eAeleAtes, c exi§eAeic eeAt:ielc AB IAs!nH;i!io Norw.ativa SRF no 86, 
de 22 de eut:ubFO de 28€H, e AEI lASt:fU~ae PJOFFAEltiVEl P4P5/5RP A0 12, ele 20 ele jUAAO ele 2006. 

Art. 6° A apresentac;ao dos livros digitais, nos termos desta Instruc;ao Normativa e em relac;ao 
aos periodos posteriores a 31 de dezembro de 2007, supre: (Redac;ao dada pela Instrw;ao 
Normativa RFB no 926, de 11 de man;;o de 2009) 

I - em relac;ao as mesmas informac;oes, a exigencia contida na Instruc;ao Normativa 
SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instruc;ao Normativa MPS/SRP n° 12, de 
20 de junho de 2006. (Incluido pela Instrw;;ao Normativa RFB no 926, de 11 de 
marc;o de 2009) 

II - a obrigatoriedade de escriturar o Livro Razao ou fichas utilizados para resumir e 
totalizar, par conta ou subconta, os lanc;amentos efetuados no Diario (Lei n° 8.218, 
de 1991, art.14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62). (Incluido pela Instruc;ao 
Normativa RFB no 926, de 11 de rnan;o de 2009) 

III - a obrigatoriedade de transcrever no Livro Diario o Balancete ou Balanc;o de 
Suspensao ou Reduc;ao do Impasto de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de 1991 
(Instruc;ao Normativa SRF no 93, de 1997, art. 12, inciso 5, alfnea b). (Incluido pela 
Instru;:ao Normativa RFB no 926, de 11 de marc;o de 2009) 

Paragrafo unico. A adoc;ao da Escriturac;ao Fiscal Digital, nos termos ao Convenio ICMS n° 143, 
de 15 de dezembro de 2006, supre: (Inclufdo pela Instrw;ao Normativa RFB n° 926, de 11 de 
marc;o de 2009) 

I - a elaborac;ao, registro e autenticac;ao de livros para registro de inventario e 
registro de entradas, em relac;ao ao mesmo periodo. (Lei n° 154, de 1947, arts. 2°, 
caput e § 7o, e 30, e Lei no 3.470, de 1958, art. 71 e Lei n° 8.383, de 1991, art. 
48). (Incluido pela Instrw;:ao Norrnativa RFB n° 926, de 11 de mar;:o de 2009) 

II - em relac;ao as mesmas informac;5es, da exigencia contida na Instruc;ao 
Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instruc;ao Normativa 
MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006. (Incluido pela Instruc;ao Normativa RFB n° 
926, de 11 de marc;o de 2009) 

Art. 70 As informac;5es relativas a ECD, disponiveis no ambiente nacional do Sped, serao 
compartilhadas com as 6rgaos e entidades de que tratam as incisos II e III do art. 3° do 
Decreta no 6.022, de 2007, no limite de suas respectivas competencias e sem prejufzo da 
observancia a legislac;ao referente aos sigilos comercial, fiscal e bancario, nas seguintes 
modalidades de acesso: 

I- integral, para c6pia do arquivo da escriturac;ao; 

II J:3EIF€icl, J:3EIFEI eeJ:3iEl e eeAsult:c a BEI5€ ele elceles El§F€§celes, E:JU€ eeAsist:e Ac 
eeAselielc~ao FAeAsal ele iAfeFfflc~ees ele scleles eeAt:abeis. 

II - parcial, para c6pia e consulta a base de dados agregados, que consiste na 
consolidac;ao mensa! de informac;5es de saldos contabeis e nas demonstrac;5es 
contabeis. (Redac;ao dada pela Instruc;ao Normativa RFB n° 926, de 11 de mar<;;o de 
2009) 

Paragrafo unico. Para o acesso previsto no inciso I do caput, o 6rgao ou a entidade devera ter 
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iniciado procedimento fiscal ou equivalente, junto a pessoa juridica titular da ECD. 

Art. 8° 0 acesso ao ambiente nacional do Sped fica condicionado a autentica<;:ao mediante 
certificado digital credenciado pela ICP-Brasil, emitido em nome do 6rgao ou entidade de que 
trata o art. 70, 

§ 1° 0 acesso previsto no caput tambem sera possfvel as pessoas juridicas em rela<;:ao as 
informa<;:oes por elas transmitidas ao Sped. 

§ 2° 0 ambiente nacional do Sped mantera o registro dos eventos de acesso, pelo prazo de 6 
(seis) anos, contendo, no minima: 

a) identifica<;:ao do usuario; 

b) autoridade certificadora emissora do certificado digital; 

c) numero de serie do certificado digital; 

d) data e a hora da opera<;:ao; e 

e) tipo da opera<;:ao realizada, de acordo com o art. 7o. 

Art. 9° As informa<;:oes sobre o acesso a ECD pelos 6rgaos e entidades de que trata o art. 70 
ficarao disponiveis para a pessoa juridica titular da ECD, em area espedfica no ambiente 
nacional do Sped, com acesso mediante certificado digital. 

Art. 10. A nao apresenta<;:ao da ECD no prazo fixado no art. so acarretara a aplica<;:ao de multa 
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mes-calendario ou fra<;:ao. 

Art. 11. Fica aprovado o Manual de Orienta<;:ao do Leiaute da ECD constante do Anexo Unico. 

Art. 12. A Coordena<;:ao-Geral de Fiscaliza<;:ao (Cofis) editara as normas complementares a esta 
Instru<;:ao Normativa, em especial: 

I - as regras de valida<;:ao aplicaveis aos campos, registros e arquivos; 

II - as tabelas de c6digo internas ao Sped, referenciadas no Manual de que trata o 
art. 11; 

III -as fichas de lan<;:amento de que trata o inciso III do art. 2°. 

Art. 13. Esta Instru<;:ao Normativa entra em vigor na data de sua publica<;:ao. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

Anexo Unico 
(A!terado pela Instru<;:ao Normativa RFB n° 926, de 11 de mar<;o de 2009) 

• Manual de Orienta~ao do Lelaute da Escrltura<;;ao Contabll Digital - LECD 
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.Receita Federal 

lnstruc;ao Normativa RFB n° 825, de 21 de fevereiro de 2008 

DOU de 28.2.2008 

Altera o art. 5° da lnstruc;ao Normativa RFB n° 787, de 19 
de dezembro de 2007, que institui a Escriturac;ao 

Contabil Digital. 

0 SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuic;:ao que lhe confere o 
inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 
pela Portaria MF n° 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o disposto nos arts. 1.179 a 
1.189 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto 
de 1991, com a redac;:ao dada pelo art. 72 da Medida Provis6ria no 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da Medida 
Provis6ria no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e no Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, resolve: 

Art. 1° 0 art. so da InstrU<;ao Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, passa a 
vigorar acrescido do § 30 com a seguinte redac;:ao: 

"Art. S0 ............................................................................................... .. 

§ 30 Excepcionalmente, em relac;:ao aos fatos contabeis ocorridos em 2008, o prazo 
de que trata o § 10 sera ate o ultimo dia util domes de junho de 2009." (NR) 

Art. 2° Esta Instruc;:ao Normativa entra em vigor na data de sua publicac;:ao. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
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Receita Federal 

lnstruc;ao Normativa RFB n° 926, de 11 de marc;o de 2009 

DOU de 12.3.2009 

Altera os arts. 2°, 3°, 5° , 6° e 7° da lnstru9ao Normativa 
RFB n° 787, de 19 de dezembro de 2007, que institui a 
Escritura9ao Contabil Digital e o Manual de Orienta9ao 

do Leiaute. 

A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuic;:ao que lhe confere o inciso Ill do art. 
261 do Regimento lnterno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 125, de 04 de 
mar<;:o de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts. 1.179 a 1.189 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
no art. 11 da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a redac;:ao dada pelo art. 72 da Medida Provis6ria n° 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, no art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da 
Medida Provis6ria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e no Deere to n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve: 

Art. 111 Os arts. 211, 311, 511, 611, e 711 da lnstrw;;ao Normativa RFB n° 787, de 19 de dezembro de 2007, passam a 
vigorar com a seguinte redac;:ao: 

"Art. 211 ............................................................................................................. . 

Paragrafo unico. Os livros contabeis e documentos de que trata o caput deverao ser assinados 
digitalmente, utilizando-se de certificado de seguranc;:a minima tipo A3, emitido por entidade 
credenciada pela lnfra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a 
autoria, a autenticidade, a integridade e a validade juridica do documento digital." (NR) 

"Art. 311 ............................................................................................................ . 

I - em relac;:ao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 111 de janeiro de 2008, as sociedades 
empresarias sujeitas a acompanhamento econ6mico-tributario diferenciado, nos termos da Portaria 
RFB nil 11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas a tributac;:ao do lmposto de Renda com base 
no Lucro Real; 

II - em relac;:ao aos fatos contabeis ocorridos a partir de 111 de janeiro de 2009, as demais 
sociedades empresarias sujeitas a tributac;:ao do lmposto de Renda com base no Lucro Real. § 111 

Fica facultada a entrega da ECD as demais sociedades empresarias." (NR) 

"Art. 511 ........................................................................................................... . 

§ 311 Excepcionalmente, em relac;:ao aos fatos contabeis ocorridos entre 111 de janeiro de 2008 e 31 
de maio de 2009, 0 prazo de que trata 0 § 111 sera ate 0 ultimo dia util do mes de junho de 
2009." (NR) 

"Art. 611 A apresentac;:ao dos livros digitais, nos termos desta lnstruc;:ao Normativa e em relac;:ao aos 
periodos posteriores a 31 de dezembro de 2007, supre: 

1 - em relac;:ao as mesmas informac;:oes, a exigencia contida na lnstruc;:ao Normativa SRF n11 86, de 
22 de outubro de 2001, e na lnstruc;:ao Normativa MPS/SRP n11 12, de 20 de junho de 2006. 
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II - a obrigatoriedade de escriturar o Livro Razao ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por 
conta ou subconta, os lanc;amentos efetuados no Diario (Lei n~ 8.218, de 1991, art.14, e Lei n~ 
8.383, de 1991, art. 62). 

Ill - a obrigatoriedade de transcrever no Livro Diario o Balancete ou Balanc;o de Suspensao ou 
Reduc;ao do Impasto de que trata o art. 35 da Lei nl! 8.981, de 1991 (lnstruc;ao Normativa SRF n~ 
93, de 1997, art. 12, inciso 5, alinea b). 

Paragrafo (mico. A adoc;ao da Escriturac;ao Fiscal Digital, nos termos ao Convenio ICMS n~ 143, de 
15 de dezembro de 2006, supre: 

I - a elaborac;ao, registro e autenticac;ao de livros para registro de inventario e registro de entradas, 
em relac;ao ao mesmo perfodo. (Lei n~ 154, de 1947, arts. 2~. caput e § 7~. e 3~, e Lei n~ 3.470, de 
1958, art. 71 e Lei n~ 8.383, de 1991, art. 48). 

II -em relac;ao as mesmas informac;6es, da exigencia contida na lnstruc;ao Normativa SRF n~ 86, de 
22 de outubro de 2001, e na lnstruc;ao Normativa MPS/SRP n~ 12, de 20 de junho de 2006." (NR) 

"Art. 7~ ......................................................................................... . 

II - parcial, para c6pia e consulta a base de dados agregados, que consiste na consolidac;ao mensal 
de informac;6es de saldos contabeis e nas demonstrac;6es contabeis". (NR) 

Art. 211 Ficam aprovadas as alterac;6es do Manual de Orientac;ao do Leiaute da ECD constante do Anexo Unico. 

Art. 311 Esta lnstruc;ao Normativa entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

LINA MARIA VIEIRA 

Anexo Unico 

• Altera<;6es do manual de orienta<;ao do leiaute da escritura<;ao contabil digital - LECD 

©Copyright Receita Federal do Brasil- 19/06/2009 
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RESOLU<;AO CFC N° 1.020/05 

Aprova a NBC T 2.8 - Das 
Formalidades da Escriturac;iio 
Contabil em Forma Eletronica. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio 
de suas atribuic;oes legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de Contabilidade e 
suas Interpretac;oes Tecnicas constituem corpo de doutrina contabil que estabelece regras de 
procedimentos tecnicos a serem observadas quando da realizac;ao de trabalhos; 

CONSIDERANDO que a forma adotada de fazer uso de trabalhos 
de instituic;oes com as quais o Conselho Federal de Contabilidade mantem relac;oes 
regulares e oficiais esta de acordo com as diretrizes constantes dessas relac;oes; 

CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho das Normas 
Brasileiras de Contabilidade, instituido pelo Conselho Federal de Contabilidade, atendendo 
ao que esta disposto no Art. 1° da Resoluc;ao CFC n° 751, de 29 de dezembro de 1993, 
elaborou a NBC T 2.8- Das Formalidades da Escriturac;ao Contabil em Forma Eletronica; 

CONSIDERANDO que por se tratar de atribuic;ao que, para o 
adequado desempenho, deve ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade em 
regime de franca, real e aberta cooperac;ao com o Banco Central do Brasil (Bacen), a 
Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), o IBRACON - Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), o Ministerio da 
Educac;ao, a Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do 
Tesouro Nacional e a Superintendencia de Seguros Privados, 

RESOLVE: 



Art. 1° Aprovar a NBC T 2.8- Das Formalidades da Escritura<;ao 
Contabil em Forma Eletronica .. 

Art. 2° Esta Resolu<;ao entra em vigor na data de sua publica<;ao, 
revogando-se as disposi<;oes em contrario excluindo o item NBC T 18 - Assinatura Digital 
do art. 7° da Resolu<;ao CFC n°. 980/03, publicada no D.O.U, em 12 de novembro de 2003, 
se<;ao 1, pagina 261. 

Ata CFC n° 868 

Brasilia, 18 de fevereiro de 2005. 

Contador Jose Martonio Alves Coelho 
Presidente 



NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

NBC T 2- DA ESCRITURA<;AO CONT ABIL 

NBC T 2.8 - DAS FORMALIDADES DA ESCRITURA<;AO CONT ABIL 
EM FORMA ELETRONICA 

2.8.1. DISPOSI<;OES GERAIS 

2.8.1.1. Esta norma estabelece criterios e procedimentos para a escritura<;ao contabil 
em forma eletr6nica e a sua certifica<;ao digital, sua valida<;ao perante 
terceiros, manuten<;ao dos arquivos e responsabilidade de contabilista. 

2.8.1.2. A Entidade deve manter urn sistema de escritura<;ao uniforme dos seus atos e 
fatos administrativos que atendam as NBC T 2.1, NBC T 2.2, NBC T 2.3, 
NBC T 2.4, NBC T 2.5, NBC T 2.6 e NBC T 2.7 e aos requisitos adicionais 
estabelecidos nesta norma. 

2.8.1.3. 0 processo de certifica<;ao digital deve estar em consonancia com a 
legisla<;ao vigente e as normas estabelecidas pela Infra-Estrutura de Chaves 
Publicas Brasileiras - ICP-Brasil. 

2.8.2. CONTE(JDO 

2.8.2.1. Para fins desta norma, a expressao "em forma contabil" de que trata o item 
2.1.2 "b" da NBC T 2.1 deve conter, no minimo: 

a) data do registro contabil, ou seja, a data em que o fato contabil ocorreu na 
entidade; 

A alinea "a" do item 2.8.2.1 recebeu nova redar;ao pe/a Reso/ur;ao CFC n" 1.063, de 9 de dezembro de 2005. 

b) conta(s) devedora(s); 

c) conta(s) credora(s); 

d) hist6rico que represente o verdadeiro significado da transa<;ao ou o c6digo 
de hist6rico padronizado, neste caso, baseado em tabela auxiliar, inclusa 



em livro proprio; 
A alinea "d" do item 2.8.2.1 recebeu nova redar;iio pela Resoluc;iio CFC n° 1.063, de 9 de dezembro de 2005. 

e) valor do registro contabil; 

t) numero do lan9amento para identificar, de forma univoca, todos os 
registros eletronicos que integram urn mesmo lan9amento contabil. 

A alinea "f' do item 2.8.2.1 foi incluida pela Resoluvao CFC n° 1.063, de 9 de dezembro de 2005. 

2.8.2.2. 0 registro contabil deve conter o numero de identificayao do lan9amento 
relacionado ao respectivo documento de origem extema ou intema ou, na 
sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pratica de 
atos administrativos. 

2.8.2.3. Na escritura9ao contabil em forma eletronica, o lan9amento contabil deve ser 
efetuado com: 

a) urn registro a debito e urn registro a credito; ou 

b) urn registro a debito e varios registros a credito; ou 

c) varios registros a debito e urn registro a credito; ou 

d) varios registros a debito e varios registros a credito. 

2.8.2.4. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio 
eletronico ou magnetico, desde que assinados e autenticados, conforme 
segue: 

a) os documentos digitalizados devem ser assinados pela pessoa fisica ou 
juridica responsavel pelo processo de digitaliza9ao, pelo contabilista 
responsavel e pelo empresario ou sociedade empresaria que utilizarao 
certificado digital expedido por entidade devidamente credenciada pela 
ICP - Brasil; 

b) os documentos digitalizados, con tendo assinatura digital de contabilista, 
do empresario ou da sociedade empresaria e da pessoa fisica ou juridica 
responsavel pelo processo de digitalizayao, devem ser apresentados aos 
servi9os notariais para autentica9ao nos termos da lei. 

2.8.2.5. A escritura9ao contabil em forma eletronica e as emissoes de livros, 



relat6rios, pe<;as, analises, mapas demonstrativos e Demonstra<;oes 
Contabeis sao de atribui<;ao e responsabilidade exclusiva de contabilista 
legalmente habilitado com registro ativo em Conselho Regional de 
Contabilidade e devem conter certificado e assinatura digital do empresario 
ou da sociedade empresaria e de contabilista. 

2.8.2.6. 0 Balan<;o Patrimonial e demais Demonstra<;oes Contabeis de encerramento 
de exercicio devem ser inseridos no Livro Diario Eletronico, completando-se 
com as assinaturas digitais de contabilista legalmente habilitado com registro 
ativo em Conselho Regional de Contabilidade e do empresario ou da 
sociedade empresaria. 

2.8.2. 7. 0 "Livro Diario" e o "Livro Razao" constituem registros permanentes da 
entidade e, quando escriturados em forma eletronica, serao constituidos por 
urn conjunto unico de informa<;oes das quais eles se originam. 
0 item 2.8.2.7 recebeu nova reda<;iio pela Resolu<;iio CFC n• 1.063, de 9 de dezembro de 2005. 

2.8.2.8. Os livros de registros auxiliares da escritura<;ao contabil em forma eletronica 
devem obedecer aos preceitos desta norma para sua escritura<;ao e registro, 
observadas as peculiaridades da sua fun<;ao. 

2.8.2.9. No Livro Diario Eletronico, devem ser registradas todas as opera<;oes 
relativas as atividades da entidade, em ordem cronol6gica, com 
individualiza<;ao, clareza e caracteriza<;ao do documento respectivo, dia a 
dia, por digita<;ao direta ou reprodu<;ao digitalizada. 

2.8.2.10. A entidade deve adotar requisitos de seguran<;a compativeis como 
processo de certifica<;ao digital regulamentado pela ICP - Brasil ou 
submete-los aos servi<;os notariais quando imprimir livros, demonstra<;oes, 
relat6rios e outros documentos a partir da escritura<;ao contabil em forma 
eletronica, que contenham assinaturas e certificados digitais, conforme 
estabelecido nesta Norma, para fazer fe perante terceiros. 

2.8.2.11. 0 Livro Diario Eletronico, contendo certificado e assinatura digital de 
contabilista legalmente habilitado e com registro ativo em Conselho 
Regional de Contabilidade e do empresario ou da sociedade empresaria, 
deve ser submetido ao Registro Publico competente. 

2.8.2.12. 0 contabilista deve tomar as medidas necessarias para que o empresario ou 
a sociedade empresaria armazene em meio eletronico ou magnetico, 



seguindo o Leiaute Brasileiro de Contabilidade previsto na Resoluc;ao CFC 
n° 1.061105 de 9 de dezernbro de 2005, devidarnente assinados, 
digitalrnente, os docurnentos, os livros e as dernonstrac;oes referidos nesta 
Norma, visando a sua apresentac;ao de forma integral, nos termos estritos 
das respectivas leis especiais ou ern juizo quando previsto ern lei. 

0 item 2.8.2.12 recebeu nova reda{·iio pe/a Resoiu{·iio CFC n" I. 063, de 9 de dezembro de 2005. 




